
 
  ჯანსაღი ზრდა 

Broiler Sacox 
Art. Nr. 6737 
მინერალური საკვები ბროილერისთვის 
 
შემადგენლობა:  
 
მონოკალციუმფოსფატი, ნატრიუმქლორიდი, D-L მეთიონინი, L-ლიზინი-
მონოჰიდროქლორიდი, ქოლინქლორიდი, ფიტაზა, ვიტამინებისა და 
მიკროელემენტების პრემიქსი. 
 
ხარისხობრივი მახასიათებლები:  
 
8,0 % კალციუმი, 10,0 % ნატრიუმი, 11,0% ფოსფორი, 10,0 % მეთიონინი,  10,0% 
მეთიონინი+ცისტინი, 2,0% ლიზინი, 0,70% მაგნიუმი, 0,04% გოგირდი, ტენიანობა 
7%-მდე, 1,90 მგჯ მეტაბოლური ენერგია ფრინველისთვის. 
 
შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  
 
კვებითი დანამატები: 665.000 i.E. ვიტამინი A (3a672a), 200.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 
671), 3.500 მგ ვიტამინი E / ალფა-ტოკოფეროლაცეტატი (3a700), 200 მგ ვიტამინი 
K3, 200 მგ ვიტამინი B1, 600 მგ ვიტამინი B2, 400 მგ ვიტამინი B6  / 
პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 2.000 μg ვიტამინი B12, 1.000 მგ კალციუმ-D-
პანტოთენატი (3a841), 3.000 მგ ნიკოტინის მჟავა (3a314), 100 მგ ფოლის მჟავა 
(3a316), 14.000 μg ბიოტინი (3a880), 15.600 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 4.000 მგ 
რკინა  (E  1) როგორც რკინის-(II)-სულფატ მონოჰიდრატი, 5.000 მგ თუთია ( E 6) 
როგორც თუთიის ოქსიდი, 6.000 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის(II)-
ოქსიდი, 700 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 
100 მგ იოდი (E 2) როგორც გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 20  მგ სელენი (E 
8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი. 
ზოოტექნიკური დანამატები: 50.000 FYT 6-ფიტაზა EC 3.1.3.26 (E 1614 (i)) 
კოკციდიოსტიკა: 4.000 მგ სალინომიცინ-ნატრიუმ (E766) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ჯანსაღი ზრდა 

 
Broiler Sacox-ის გამოყენების წესი   
 
ეს მინერალური საკვები არის 1,5% -იანი. 1,5% Broiler Sacox + 1,6% კირი შეურიეთ 
სხვა ინგრედიენტებთან ერთად.   
 
რეკომენდირებული რაციონი ზეთით და ცხიმით: 
 
პირველი ფაზა 0-21 დღე 
Broiler Sacox 1,5% 
კირი 1,5% 
სიმინდი/ხორბალი 58% 
სოიოს შროტი 37% 
ზეთი 2% 
 
მეორე ფაზა 21 – 35 დღე: 
Broiler Sacox 1,5% 
კირი 1,5% 
სიმინდი/ხორბალი 63% 
სოიოს შროტი 32% 
ზეთი 2% 
 
მესამე ფაზა 36–ე დღიდან: 
Broiler Sacox 1,5% 
კირი 1,5% 
სიმინდი/ხორბალი 68% 
სოიოს შროტი 27% 
ზეთი 2% 
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რეკომენდირებული რაციონი ზეთის და ცხიმის გარეშე: 
 
პირველი ფაზა 0-21 დღე 
Broiler Sacox 1,5% 
კირი 1,5% 
სიმინდი/ხორბალი 62% 
სოიოს შროტი 35% 
 
მეორე ფაზა 21 – 35 დღე: 
Broiler Sacox 1,5% 
კირი 1,5% 
სიმინდი/ხორბალი 67% 
სოიოს შროტი 30% 
 
მესამე ფაზა 36–ე დღიდან: 
Broiler Sacox 1,5% 
კირი 1,5% 
სიმინდი/ხორბალი 72% 
სოიოს შროტი 25% 
 
 
გამოიყენეთ მხოლოდ ბროილერის ქათმის საკვებში. შემადგენლობაში არსებული 
დანამატები შერჩეულია იონოფორების ჯგუფიდან, შესაბამისად სამკურნალო 
ნივთიერების დამზადებისთანავე გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს 
უკუჩვენებები. განსაკუთრებით საშიშია ცხენებისა და ინდაურებისთვის. 
 
 
 
 
 


