პროდუქცია
პროდუქტები ფრინველებისთვის

საცალო ფასი
(კგ)

Broiler Max - პრემიქსი - 30%
Braun Mix - პრემიქსი - 30%
Broiler max - სტარტერი
Broiler max - გროუერი
Broiler max - ფინიშერი
Broiler max - სტარტერი (გრანულირებული)
Broiler max - გროუერი (გრანულირებული)
Broiler max - ფინიშერი (გრანულირებული)
broiler max - ლაითი სტარტი(გრანულირებული)
broiler max - ლაითი გროუერი(გრანულირებული)
broiler max - ლაითი გროუერი
broiler max - ლაითი ფინიში(გრანულირებული)
broiler max - ლაითი ფინიში
წიწილის პრესტარტერი
წიწილის პრესტარტერი - 5 კგ
Layer max - კვერცხმდებელი
Layer max - სოფლის კვერცხმდებელი

2.18
2.30
1.40
1.33
1.28
1.44
1.37
1.32
1.31
1.26
1.26
1.21
1.21
2.22
2.40
1.03
1.03

Pig Max - მაკე ღორი
Pig Max - დედა ღორი
Pig Max- სტარტი
Pig Max- სტარტი გრანულირებული
Pig Max- გროუერი
Pig Max- გროუერ-ფინიში გრანულირებული
Pig Max - ფინიშერი
pig max - უნივერსალი
Pig Max დედა ღორი - 25%
Pig Max სტარტი - 25%
Pig Max გროუერი - 25%
Pig Max ფინიშერი - 25%
Pig Max უნივერსალი - 25%
ღორის საკვები სანდო - სტარტი
ღორის საკვები სანდო - გროუერ-ფინიში

1.08
1.28
1.43
1.43
1.28
1.28
1.23
1.23
2.24
2.44
2.24
2.04
2.24
1.14
1.04
1.84
1.66
2.44
2.44
3.53

პროდუქტები ღორებისთვის

ღორის საკვები სანდო სტარტი 33%
ღორის საკვები სანდო გროუერ-ფინიში 33%

პიგივინი - გოჭის პრესტარტერი
პიგივინი - გოჭის პრესტარტერი (5 კგ)
Milkiwean - გოჭების პრესტარტერი

პროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტვისთვის

Milk MAX -(გრანულირებული)

Beef Max- (გრანულირებული)

0.96
1.00

Beef Max Concentrate - სახორცე პირუტყვის კონცენტრატი
ხბოს პრესტარტერი (ნუტრიმაქსი)

Hendrix - მეხორცული საქონლის კონცენტრატი
SPRAYFO BLUE-ხბოს რძის შემცვლელი

2.04
1.52
2.96
6.84

ბოცვრის საკვები
ბოცვრის საკვები - 5 კგ
დედა ბოცვრის საკვები

1.37
1.50
1.44

მწყერის საკვები სტარტი
მწყერის საკვები გროუერ-ფინიში
მეკვერცხული მწყერის საკვები

1.44
1.39
1.34

თევზის საკვები (კობრისთვის) - გროუერი
თევზის საკვები (კობრისთვის) - ფინიში

1.72
1.62

ბატკნის პრესტარტერი
ცხვრის საკვების სტარტი
ცხვრის საკვები გროუერ-ფინიში

1.22
1.08
1.02

სოიოს შროტი
მზესუმზირის შროტი
გრანულირებული კომბი-კორმა "სარგო"
არაგრანულირებული კომბი-კორმა "სარგო"

1.72
1.14
0.76
0.73

პროდუქტები ბოცვრისთვის

პროდუქტები მწყერისთვის

პროდუქტები თევზისთვის
პროდუქტები ცხვრისთვის

სხვა

