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Protamino Fino 
Art. Nr. 7898 
კონცენტრატი ფრინველისთვის 
 
შეადგენლობა:  
 
სოიოს ექსტრაქტის შროტი, კალციუმის კარბონატი, მონოკალციუმფოსფატი, 
ნატრიუმქლორიდი, მცენარეული ზეთი/ცხიმი (რაფსის ზეთი), ამინომჟავები, ქოლინ 
ქლორიდი, ფიტაზა, ვიტამინები, მინერალური მიკროელემენტები. 
  
ხარისხობრივი მახასიათებლები:  
 
41,0% ნედლი ცილა, 1,3% ნედლი ცხიმი, 5,0%ნედლი უჯრედანა, 16,0% ნაცარი, 2,9% 
ლიზინი, 1,0 % მეთიონინი, 1,7%მეთიონინი+ცისტინი, 2,8% კალციუმი, 1,3% 
ფოსფორი, 0,5% ნატრიუმი, 1,6% ტრიპტოფანი, 9,4 მგჯ მეტაბოლური ენერგია 
ფრინველისთვის, ტენიანობა 12%-მდე 
 
შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  
 
კვებითი დანამატები: 40.000 i.E. ვიტამინი A ( 3a672a), 10.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 
200 მგ ვიტამინი E / ალფა-ტოკოფეროლაცეტატი (3a700),12 მგ ვიტამინი K3, 12 მგ 
ვიტამინი B1, 36 მგ ვიტამინი B2, 24 მგ ვიტამინი B6 B6 / 
პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 120 μg ვიტამინი B12, 60 მგ კალციუმ-D-
პანტოტენატი (3a841), 180 მგ ნიაცინი (3a314), 6 მგ ფოლიუმის მჟავა, 800 μg ბიოტინი, 
2.000 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 210 მგ რკინა  (E  1) როგორც რკინის-(II)-სულფატ 
მონოჰიდრატი, 250 მგ თუთია ( E 6) როგორც თუთიის ოქსიდი, 280 მგ მანგანუმი (E 5) 
როგორც მანგანუმის(II)-ოქსიდი, 30 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-
სულფატ პენტაჰიდრატი, 5 მგ იოდი (E 2) როგორც გაუწყლოებული კალციუმის 
იოდატი, 1,2 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი. 
ზოოტექნიკური დანამატები: 1.250 FYT 6-Phytase EC 3.1.3.26 (E 1614 (i)) 
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Protamino Fino-ს გამოყენების წესი  
 
ეს კონცენტრატი არის საშუალოდ 30%-იანი.  
 
რეკომენდირებულია რაციონები: 
 
ფრინველს მუდმივად უნდა მიეწოდოს საკვები და წყალი. 
 
ბროილერის საკვები მზადდება შემდეგი თანაფარდობით: 
 
პირველი ფაზა 0-21 დღე 
Protamino Fino  35% 
სიმინდი, ხორბალი 65% 
 
მეორე ფაზა 21 – 35 დღე: 
Protamino Fino  30% 
სიმინდი, ხორბალი 70% 
 
მესამე ფაზა 36–ე დღიდან: 
Protamino Fino  25% 
სომინდი, ხორბალი 75% 
 
 
ასეთი რაციონოთ წიწილი 6 კვირაში ხდება 2,5კგ და 7 კვირაში 3კგ 
 
3კგ - იანი ბროილერისთვის (200 ფრთა) თვენახევრის განმავლობაში ჯამში საჭირო 
იქნება 500 კგ სიმინდი და 250 კგ Protamino Fino.   
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Protamino Fino გამოიყენება, როგორც მეკვერცხული ქათმის, ასევე სხვა ფრინველების 
გამოსაზრდელად  შემდეგი რაციონებით: 
                  
                                                             Protamino Fino / მარცვლეული 
ქათამი 10. კვირამდე                      30 %    +     70 %       
ქათამი 11.-17. კვირის                    25 %    +     75 %      
კვერცხმდებელი                                    25 %    +     68 %  + 7% (ცარცი) 
ბატი  3. კვირამდე                            30 %    +     70 % 
ბატი 10. კვირის                    25 %     +    75 % 
იხვი  3. კვირამდე                  30 %     +    70 % 
იხვი 10. კვირამდე                 25 %     +    75 % 
 

 
ასაკი 
(კვირა) წონა (გრ) მატება/კვირა/გრ საკვები/კვირა/გრ კონვერცია 

1 170 130 156 0,92 
2 451 281 647 1,12 
3 886 435 647 1,3 
4 1417 531 923 1,46 
5 2003 586 1133 1,5 
6 2592 589 1313 1,74 

 
კონვერცია -  1კგ ხორცის წარმოებაზე დახარჯული საკვების რაოდენობა. 
 
 


