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Sanolac Ferkel 
Art. No. 1025  
რძის შემცვლელი გოჭებისთვის 
 

შემადგენლობა: 
 
ტკბილი რძის ფხვნილი, მცენარეული ზეთი / ცხიმი (პალმის ზეთი / ქოქოსის 
ზეთი), სოიოს ცილის კონცენტრატი, ლუდის საფუარი, ნატრიუმის ბუტირატი. 
 
ხარისხობრივი მახასიათებლები: 
 
20,0% ნედლი ცილა, 19,5% ნედლი ცხიმი, 8,1% ნედლი ნაცარი, 0,8% ნედლი ბოჭკო, 
1,15% კალციუმი, 0,7% ფოსფორი, 0,5% სოდა, 0,13% მაგნიუმი, 1,9% ლიზინი. 
 
შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  
 
კვებითი დანამატები: 25.000 IU ვიტამინი A (3a672a), 5.000 IU ვიტამინი D3 (E 671), 
300 მგ ვიტამინი E /all rac ალფა- ტოკოფეროლაცეტატი (3a700), 2 მგ ვიტამინი K3 
(3a710), 12 მგ ვიტამინი B1, 4 მგ ვიტამინი B2 / რიბოფლავინი, 2 მგ ვიტამინი B6 / 
პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 20 მკგ ვიტამინი B12 (ციანოკობალამინი),  
200 მგ ვიტამინი C (3a300), 20 მგ ნიაცინამიდი (3a315), 10 მგ კალციუმი- D- 
პანთოტენატი (3a841), 1 მგ ფოლიუმის აციდი (3a316),  200 μg ბიოტინი (3a880), 250 
მგ ქოლინის ქლორიდი (3a890), 100 მგ რკინა (E1) აქედან 50 მგ გლიცინ - რკინის - 
ჰელატი და 50 მგ რკინის- II- სლფატ მონოჰიდრატი, 70 მგ თუთია (E6) აქედან 35 მგ 
გლიცინი- თუთია- ჰელატ ჰიდრატი (3b607) და 35 მგ, როგორც თუთიის 
სულფატის მონოჰიდრატი (3a605), 30 მგ მაგნიუმი (E 5) აქედან 15მგ გლიცინი-
მაგნიუმის- ჰელატ ჰიდრატი და 15 მგ როგორც მაგნიუმის - II- სულფატ 
მონოჰიდრატი, 7 მგ სპილენძი (E4), აქედან 3,5 მგ გლიცინ - სპილანძი- 
ჰელატჰიდრატი და 3,5 მგ როგორც სპილენძი- (II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 1 მგ 
იოდინი (E 2 ), როგორც კალციუმის იოდიტი (3b202), 0,3 მგ სელენი (E3), როგორც 
ნატრიუმის სელენიტი. 
ზოოტექნიკური დანამატები: 8x108 CFU lactic acid bacteria Enterococcus faecium M74 
(NCIMB 11181, 4b 1708) ტექნიკური დანამატები: კალციუმის ფორმიატი (E238) 
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Sanolac Ferkel - ის გამოყენების წესი: 
 
Sanolac Ferkel არის ღორის რძის ფხვნილი, რეკომენდირებულია გოჭებისთვის 
დაბადებიდან 5 დღეში.  
 
მომზადების წესი: 1კგ Sanolac Ferkel ამზადებს 8 ლიტრ რძეს. 
 
მომზადების ტემპერატურა: 42-45 °C 
კვების ტემპერატურა: 38 - 40 °C  
თუმცა გოჭებს შეიძლება ცივიც დავალევინოთ. 
 
ასევე რეკომენდირებულია როგორც საკვებდანამატი გოჭებისთვის: 
 
Sanolac Ferkel შეიძლება შევურიოთ გოჭების მზა საკვებში 10 - 20%-ის  ოდენობით. 
ამით გოჭი მშრალი სახით მიიღებს უმაღლესი ხარისხის საკვებდანამატებს. 
 
Sanolac Ferkel ხელსაყრელია ავტომატური კვებისთვისაც.  
 
 


