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Protamino Premium  
Art. Nr. 7921  
კონცენტრატი სასუქი ღორებისთვის  
 
შემადგენლობა:  
 
სოიოს ექსტრაქტის შროტი, რაფსის ექსტრაქტის შროტი, კალციუმის კარბონატი, 
მონოკალციუმფოსფატი, ნატრიუმის ქლორიდი, მცენარეული ზეთი/ცხიმი(რაფსის 
ზეთი), ნატრიუმის მარილი, ერბომჟავა (Natriumbutyrat). 
 
ხარისხობრივი მახასიათებლები:  
 
36,0% ნედლი პროტეინი, 1,6% ნედლი ცხიმი, 7,0% უჯრედანა, 21,0% ნაცარი, 4,0% 
ლიზინი, 0,7 % მეთიონინი, 4,2% კალციუმი, 1,4% ფოსფორი, 1,3% ნატრიუმი, 
ტენიანობა 12% 
 
შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  
კვებითი დანამატები:  60.000 i.E. ვიტამინიA ( 3a672a), 10.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 
600 მგ ვიტამინი E / α - ტოკოფეროლ აცეტატი (3a700),18 მგ ვიტამინ K3, 10 მგ 
ვიტამინი B1, 25 მგ ვიტამინი B2, 18 მგ ვიტამინი B6 / პიროდოქსინჰიდროქლორიდი 
(3a831), 175 μg ვიტამინი B12, 60 მგ კალციუმ-D-პანტოტენატი (3a841), 140 მგ ნიაცინი 
(3a314), 3 მგ ფოლიუმის მჟავა, 1.500 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 500 მგ რკინა  (E  1) 
როგორც რკინა-(II)-სულფატ მონოჰიდრატი, 420 მგ თუთია ( E 6) როგორც თუთიის 
ოქსიდი, 350 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის(II)-ოქსიდი, 50 მგ სპილენძი (E 4) 
როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 8 მგ იოდი (E 2) როგორც 
გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 2 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის 
სელენიტი.ზოოტექნიკური დანამატები: 3.250 FYT 6-ფიტაზა EC 3.1.3.26 (E 1614 (i)) 
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Protamino Premium-ის გამოყენების წესი 
 
Protamino Premium წარმოადგენს საშუალოდ 18%-იან კონცენტრატს სასუქი 
ღორებისთვის 30 კგ ცოცხალი წონის ზემოთ. 
 
30 - დან 70 კგ-მდე ღორებისთვის რეკომენდირებულია: 
 
30-დან 70კგ-მდე რეკომენდირებულია მზა საკვებში კონცენტრატის 20 %-ის 
ოდენობით დამატება.  
განვიხილოთ სანიმუშე რეცეპტურა: 
 
სიმინდი ----------------------- 60 კგ 
ქერი ---------------------------- 30 კგ 
ხორბალი ---------------------- 10 კგ 
Protamino Premium ----------- 25 კგ 
 
70 - დან 100კგ-მდე ღორებისთვის რეკომენდირებულია: 
 
70-დან 100კგ-მდე რეკომენდირებულია მზა საკვებში კონცენტრატის 16 %-ის 
ოდენობით დამატება. განვიხილოთ სანიმუშე რეცეპტურა: 
 
ქერი ---------------------------- 70 კგ 
სიმინდი ----------------------- 30 კგ 
ხორბალი ---------------------- 30 კგ 
Protamino Premium ----------- 25 კგ 
 
რეკომენდირებული რაციონის შემთხვევაში 30-დან 70 კგ-მდე და შემდგომ 70-დან 100 
კგ-მდე ღორს 1 კგ ცოცხალი წონის მატებისთვის სჭირდება დაახლოებით 3 კგ მზა 
საკვები.  
30-დან 100კგ-მდე ღორი იმატებს 70კგ-ს, შესაბამისად სჭირდება 70 X 3 კგ =210 კგ მზა 
საკვები 80 - 85 დღეში. აქედან დაახლოებით 38 კგ Protamino Premium და 172 კგ 
მარცვლეული. 
 




