
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

گاوهای پرتولید به  وژه د  ا تباهدتی  واد وهیروتای به  مهوا ر هدد  ا بها ان ژی هر تاهرری  هرتا  تااهد و ت ه و    ربهر 

 ب  جیرد ب  ریوت  ژیبع تارری ضروای تست.

 ژشخصات ژحصول : 

 ژحصول ب  صوات گرتاول  بو د و ب  آساار  ابل ژخلوط کر   با جیرد تست .

 وژ گر های پو ا  ربر خالص :

 سرواا تز تسیدهای  رب ضروای تولید  تم  ✓

 ربوا تز وک ب  و جذب  ا او د کو ک ✓

 غلظت تارری زژا  و  ابلیت هضم با  ✓

 

 

 نیکو رشد پایاحدود ارزش غذایی پودر چربی          

 99 )درصد(   چربی خام

 2/9-9 ( Mcal/Kg)انرژی قابل متابولیــسم

 8/5-5/5 ( Mcal/Kg)انرژی خالص شیردهی

 55-58 )درجه سانتیگراد( نقطه ذوب 

 38-45 )درصد(   اسید پالمتیـک

 38-40 اسید استئاریک  )درصد( 

 10-18 اسیـد اولئیــک  )درصد( 

 

 

 مقدار مصرف:

 گرم ب  تزتی هر اتس  400-800گههههاو پرتولیههد  :    

 گرم ب  تزتی هر اتس 200-500گاو ویر د تازد زت :    

 گرم ب  تزتی هر اتس 100-400:      پروتایگوسال  

 گرم ب  تزتی هر اتس 30-60گوس ید و ب  :         

 

 آاژن  تم تلبرز 
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 رشد پایا نیکو خالصپودر چربی  
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 ژقدتا  ربر ژوا  ایاز گاو ویری برتبر با ژقدتا  ربر تولیدی اوزتا   ا ویر تست.تحقیقات اشا  ژر  هد ک  

 فواید پودر چربی کلسیمی :

  تاژین تارری برتی ت  تژش تولید اوزتا  ویر ✓

 بهبو   دات بااوای  ✓

 بهبو  وضعیت بد  و سالژت ر وژر  تم  ✓

 ت  تژش ژحاوتی  ربر ویر ✓

 

 

 نیکو رشد پایا حدود ارزش غذایی پودر چربی کلسیمی  

 85 چربی خام )درصد( 

 1۶:0C 20-18اسید پالمتیـک         

 18:0C 10-5اسید استئاریک         

 18C 30-25: 1اسیـد اولئیــک        

 18C 45-40: 2اسید لینولئیـک       

 18C 5-2: 3اسید لینولنیـک       

 

 

 مصرف:مقدار 

 گهرم ب  تزتی هر اتس   300-600:     ویر دگهههاو  

 گرم ب  تزتی هر اتس   100-250:     کلوزتپگههههاو  

  گهرم ب  تزتی هر اتس 150-450:      گوسال  پروتای
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 نیکو رشد پایاپودر چربی کلسیمی                                            

 


