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Prekern Forte 
Art. Nr. 4110  
კვებითი შემავსებელი გოჭებისთვის 

შემადგენლობა: 

სოიოს ცილის ექსტრქტი, პურ-პროდუქტების ნაწარმი (ვაფლის ფქვილი), შრატის 
ფქვილი, მცენარეული ზეთი/-ცხიმი (პალმის ზეთი,ქოქოსის ზეთი), ლუდის საფუარი, 
მონოკალციუმფოსფატი,  კალციუმის კარბონატი, ნატრიუმის ქლორიდი.  
 
ხარისხობრივი მახასიათებლები: 
 
35,0% ნედლი ცილა, 1,8% ნედლი უჯრედანა, 10,0% ნედლი ცხიმი, 15,0% ნედლი 
ნაცარი, 2,7% კალციუმი, 1,1% ფოსფორი, 1,0% ნატრიუმი, 4,0% ლიზინი, 1,3% 
მეთიონინი, 1,8% მეთიონინ/ცისტინი, 2,2% ტრეონინი, 0,6% ტრიპტოფანი. 
 
შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  
 
ფიზიოლოგიური საკვებდანამატები: 80.000 i.E. ვიტამინი A (3a672a), 8.000 i.E. ვიტამინი 
D3 (3a671), 500 მგ ვიტამინი E (3a700), 17 მგ ვიტამინი K3 (3a710), 23 მგ ვიტამინი 
B1(3a821), 30 მგ ვიტამინი B2/რიბოფლავინი, 20 მგ ვიტამინი 
B6/პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a881), 175 μg ვიტამინი B12/კიანოქობალამინი, 70 მგ 
Ca-D-პანტოთნატი (3a841), 160 მგ ნიკოტინის მჟავა (3a315), 4 მგ ფოლიუმის მჟავა 
(3a316), 850 μg ბიოტინი (3a880), 900 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 1.000 მგ რკინა (E1) 
როგორც რკინის-(II)-სულფატ მონოჰიდრატი, 440 მგ თუთია (3b603) როგორც თუთიის 
ოქსიდი, 440 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის-(II)-ოქსიდი, 620 მგ სპილენძი (E 4) 
როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტოჰიდრატი, 8 მგ იოდი (3b202) როგორც 
გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 1,6 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის 
სელენიტი, 24.500 მგ L-ლიზინი-მონოჰიდროქლორიდი ტექნიკურად სუფთა (Nr. 3.2.3), 
8.500 მგ DL-მეთიონინი ტექნიკურად სუფთა (Nr. 3.1.1), 8.000 მგ L-ტრეონინი 
ტექნიკურად სუფთა (Nr. 3.3.1), 2.000 მგ L-ტრიპტიფანი, ტექნიკურად სუფთა (3.4.1.) 
ზოოტექნიკური დანამატები: 3.000 FYT 6-ფიტაზა EC 3.1.3.26 (E 1614(i)) 
ტექნოლოგიური დანამატები: კალციუმის ფორმიატი (E238), ჭიანჭველმჟავა (E238), 
ლიმონმჟავა (E330), კალიუმის კარბონატი (E202). 
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Prekern Forte - ს გამოყენების წესი 
 
ეს საკვებდანამატი არის 25% - იანი. შესაბამისად სანიმუშე რაციონი შეადგენს: 
 
30 კგ - მარცვლეული (სიმინდი, ქერი ან ხორბალი) 
10 კგ - Prekern Forte 
 
Prekern Forte - ით კვება გოჭებისთვის რეკომენდირებულია დაბადებიდან რამდენიმე 
დღეში. საკვების მცირე რაოდენობა მოათავსეთ განიერ ჯამში ისე, რომ გოჭებს 
შეეძლოთ საკვების გასინჯვა. შესაძლოა 1 კგ პროდუქტი შეურიოთ ½ ლ წყალში, ასე 
უფრო გაადვილდება გოჭებისთვის კვება, მაგრამ არ დააყოვნოთ 3 სთ-ზე მეტ ხანს, 
ეცადეთ მიაწოდოთ ახალ-ახალი პორციები და არ მოაყაროთ პირდაპირ ზედაპირზე. 
გოჭები ერთმანეთის წამხედვარობით ნელ-ნელა მიეჩვევიან ჯამიდან კვებას.   
 
დედასთან ყოფნის ხანგრძლივობა შეადგენს დაახლოებით 30 დღეს, ამ პერიოდში 
დედის რძესთან ერთად რეკომენდირებულია მცირე რაოდენობით Prekern Forte-ით 
კვება. ამ პროდუქტის საშუალებით იოლდება ასხლეტის პერიოდი. გოჭებს 
უყალიბდებათ იმუნიტეტი, უფრო დაცულნი არიან შესაძლო დაავადებებისგან და 
ადვილად იმატებენ წონაში.  
 
1 გოჭს 50 დღის განმავლობაში ანუ დაბადებიდან 7 დღის შემდეგ 15 კგ-მდე (ცოცხალ 
წონამდე) სულ სჭირდება 10 კგ მზა საკვები.  
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