
Sauengold Lac 
Art. Nr. 5103  
მინერალური საკვებდანამატი დედა ღორებისთვის ლაქტაციის პერიოდში 
 

შემადგენლობა: 

 
კალციუმის კარბონატი, მონოკალციუმფოსფატი, ნატრიუმის ქლორიდი, მაგნიუმის 
სულფატი,  მაგნიუმის ოქსიდი.  
 
ხარისხობრივი მახასიათებლები: 
 
19,5% კალციუმი, 3,0% ფოსფორი, 6,5% ნატრიუმი, 2,1% მაგნიუმი, 0,60% გოგირდი, 
6,0% ლიზინი, 2,5% მეთიონინი, 1,0% ტრეონინი 
 
შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  
 
ფიზიოლოგიური საკვებდანამატები: 340.000 i.E. ვიტამინი A (3a672a), 60.000 i.E. 
ვიტამინი D3 (3a671), 4.500 მგ ვიტამინი E (3a700), 100 მგ ვიტამინი K3 (3a710), 60 მგ 
ვიტამინი B1(3a821), 150 მგ ვიტამინი B2/რიბოფლავინი, 100 მგ ვიტამინი 
B6/პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a881), 1.000 μg ვიტამინი B12/კიანოქობალამინი, 
375 მგ Ca-D-პანტოთენატი (3a841), 800 მგ ნიკოტინის მჟავა (3a315), 15 მგ ფოლიუმის 
მჟავა (3a316), 33.000 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 16.000 μg ბიოტინი (3a880), 4.050 მგ 
რკინა (E1) როგორც  რკინის-(II)-სულფატ მონოჰიდრატი, 3.000 მგ თუთია (3b603) 
როგორც თუთიის ოქსიდი, 3.000 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის-(II)-ოქსიდი, 
300 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 74 მგ იოდი 
(3b202) როგორც გაუწყლობული კალციუმის იოდატი, 10 მგ სელენი (E 8) როგორც 
ნატრიუმის სელენიტი, 77.000 მგ L-ლიზინი-მონოჰიდროქლორიდი ტექნიკურად 
სუფთა (Nr. 3.2.3), 25.000 მგ DL-მეთიონინი ტექნიკურად სუფთა (Nr. 3.1.1), 10.000 მგ 
L-ტრეონინი ტექნიკურად სუფთა (Nr. 3.3.1). 
ზოოტექნიკური დანამატები: 15.000 FYT 6-ფიტაზა EC 3.1.3.26 (E 1614(i)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sauengold Lac-ის მოხმარების წესი 
 
ეს მინერალური საკვები  3,5 %-იანია და მისი მოხმარება რეკომენდირებულია 
ლაქტაციის პერიოდში მყოფი დედა ღორებისთვის. 
დაგოჭიანების შემდგომ დედა ღორი უნდა იკვებებოდეს დიდი რაოდენობით 
საკვებით და მიეწოდეს უხვად წყალი. მისი კვების რაციონი შემდეგნაირად 
გამოითვლება: 2 კგ საკუთარი ორგანიზმისთვის და ყოველი 0,5 კგ თითო გოჭზე.  
 
სანიმუშრე რეცეპტურა:  
 
სიმინდი ---------- 40 კგ 
ქერი --------------- 20 კგ 
ხორბალი --------- 19,5 კგ 
სოიოს შროტი ---- 17,5 კგ 
Sauengold Lac --- 3,5 კგ 
 
გოჭები დედასთან რჩებიან 30 დღე, შესაბამისად დედა ღორს სჭირდება 7კგ X 30 = 210 
კგ მზა საკვები.  
 
რეკომენდაციები სადედე ღორებისთვის: 
 
სადედე ღორები 70კგ-მდე იკვებებიან სასუქებთან ერთად, 70კგ-ის შემდეგ კი 
რეკომენდირებულია შემდეგი რაციონი: 
 
სიმინდი ---------- 50 კგ 
ქერი --------------- 20 კგ 
ხორბალი --------- 14,5 კგ 
სოიოს შროტი ---- 13 კგ 
Sauengold Lac --- 2,5 კგ 
 
 
 
ასე ვკვებავთ, სანამ სადედე ღორი არ მიაღწევს 130-140კგ-ს. 
 
 
ეს მინერალური საკვები შემადგენელი ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაციის გამო, 
ნებადართულია 3,5%-ის ოდენობით. 


	შემადგენლობა:

