მზა საკვები ღორისთვის
რა არის PIG MAX -ი?
Pig Max სადედე გუნდისა და სასუქი ღორის კვების ტექნოლოგიაა, რომელიც შემუშავებულია
ცხოველთა კვებაში ევროპის წამყვანი სპეციალისტების მიერ და მორგებულია საქართველოს
რეალობაში ღორის ზრდისას არსებული პრობლემების გადაწყვეტაზე.
Pig Max პროდუქცია მორგებულია ღორის კონკრეტულ წონაზე, ასაკზე და მდგომარეობაზე;
Pig Max - მაკე ღორი
Pig Max - დედა ღორი
Pig Max - სტარტი (12-25 კგ)
Pig Max - გროუერი (25-65 კგ)
Pig Max - ფინიში (65-110 კგ)
Pig Max - უნივერსალი

გამოიყენეთ PIG MAX- მაკე ღორი დოზირებულად შემდეგი ცხრილის მიხედვით:
მაკეობის დღეები
Pig Max - მაკე ღორი
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*გოჭების დაყრის დღე

გამოიყენეთ PIG MAX - დედა ღორი დოზირებულად შემდეგი ცხრილის მიხედვით:
ძუძუთი კვების დღეები
Pig Max - დედა ღორი(კგ)
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*ძუძუდან გოჭების ასხლეტის დღე

რატომ PIG MAX-ი?
Pig Max გათვლილია ღორის კონკრეტულ წონაზე, ასაკზე და მდგომარეობაზე;
Pig Max მეშვეობით გექნებათ გამოზრდის ნაკლები დანახარჯები, რადგან 5 თვის განმავლობაში ძუძუს
ასხლეტილი გოჭი აღწევს 110კგ ცოცხალ წონას და ამ პერიოდის განმავლობაში მოიხმარს სულ რაღაც
260კგ-მდე Pig Max-ის მზა საკვებს;
Pig Max ხელს უწყობს ღორის მაქსიმალურ წონამატს.

მოხმარების წესი:

გთავაზობთ გოჭის გამოზრდის სარეკომენდაციო ცხრილს

Milkiwean
(28 დღიდან)
Pig Max სტარტი
(12-25 კგ)
Pig Maxგროუერი
(25-65 კგ)
Pig Maxფინიში
(65-110 კგ)

კომპრომისს.

კვების რეკომენდაციები:

Pig Max - მაკე ღორისა და დედა ღორის საკვები გამოიყენეთ რეკომენდირებული ცხრილების
მიხედვით.
Pig Max - სტარტის და გროუერის საკვები ღორს (გოჭს) მიაწოდეთ შეუზღუდავად, მშრალი სახით,
ყოველგვარი დანამატების გარეშე.
Pig Max - ფინიში ღორს მიაწოდეთ დოზირებულად 2,5-3კგ დღეში, მშრალი სახით ყოველგვარი
დანამატების გარეშე.
Pig Max - მზა საკვებით ღორის (გოჭის) გამოზრდის რეკომენდაციები შეგიძლიათ იხილოთ ცხრილების სახით.

საკვების სახეობა

Pig Max - უნივერსალი წარმოადგენს Pig Max სტარტით, გროუერით და ფინიშით ღორის გამოზრდის

საკვების რაოდენობა
კგ

მიღებული ფაქტიური წონა
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სასურველი შედეგის მისაღწევად მნიშვნელოვანია მაკეობის და ლაქტაციის პერიოდში დედა ღორის
სრულფასოვანი კვება Pig Max დედა ღორის და Pig Max მაკე ღორის საკვებით, ხოლო 28-ე დღიდან
სასურველია გოჭის გამოკვება Milkiwean პრესტარტერით.
· ღორს მუდმივად უნდა ჰქონდეს წვდომა სუფთა სასმელ წყალთან.

გამოყენებული ინგრედიენტები:
Trouw Nutrition-ის მიერ წარმოებული უმაღლესი ხარისხის Maxcare პრემიქსი, სიმინდი, ხორბალი,
სოიოს შროტი, მზესუმზირის შროტი, ქერი და სხვა მცენარეული წარმოშობის ნედლეული, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოსა და ევროკავშირის კანონმდებლობით.

შენახვის ვადა: დამზადებიდან 3 თვე (შენახვის წესების დაცვის შემთხვევაში)
შენახვის წესი: მშრალი, გრილი და მზისგან დაცული ადგილი.
შეფუთვა: 25 კგ - პოლიპროპილენის ორმაგი ტომარა.

