
קבל מקסימום רווח משרשרת הערך שלך

מסקנות מוכחות
   L -47 עוף פרומוטור

ויטמינים

במקרים של בעיות תזונה ותת ביצועים	 
בתקופת תעוקה )סטרס(	 
בזמן הקליטה	 
בזמן נשירת נוצות	 

מינון ושימוש הוראות שימוש
מתן אורלי. שימוש במי שתייה.	 
שבוע ראשון של החיים: 1 מ”ל/ ליטר, במשך 5-7 ימים	 
בתקופות של דרישות פיזיולוגיות גבוהות כגון: )סטרס, לאחר מתן חיסונים, הגבלות בתזונה(: 0.5-1 	 

מ”ל / ליטר.  
מינים אחרים: 2 מ”ל / 10 ק”ג משקל גוף, במשך 4-5 ימים. משפר את תפוקת בעלי החיים, וכן את 	 

היחס של תצרוכת המזון ואת שיעור השרידות.

משפר את ביצועי העופות, משפר את משקל הגוף, מוריד את יחס צריכת המזון ואת שיעור התמותה	 
במטילות וברבייה: משפר את שיעור ההטלה, שיעור הפוריות ואת שיעור הבקיעה	 
בפטם, משפר אחידות ועוזר להעלות את המשקל	 

השפעות

חומצת אמינו
L-Alanine 7,4 g L-Glutámic Acid 17.8 g L-Lysine 7.6 g L-Treonine 6.2 g
L-Arginine 8,6 g L-Glycine 10.3 g L-Methionine 1.8 g  L-Tirosine 3.1 g
L-Aspartic Ac     10 g L-Histidine 1.5 g L-Proline 11.8 g L-Valine 9.3 g
L-Phenilalanine 5,8 g L-Isoleucine 5.6 g L-Serine 12 g
L-Cystine 4,6 g L-Leucine 8.7 g L-Triptophan 0.6 g

הרכב מיוחד של חומצות אמינו וויטמינים
   L -47 עוף פרומוטור

הרכב מיוחד של חומצות אמינו וויטמינים

Nicotianamide 16,25g Vitamin   B
6

1,125g

D-Panthenol 7,5g Inositol 2,5g

Vitamin B
1
 HCI 1,75g Biotin 1 mg

Vitamin B
2
 phosphate 2,5g

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar)
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (Spain)

Tel: (+34) 938 495 133

www.calier.es  laboratorios@calier.es

MÉXICO
TEL. (+52) 3337774343-59 
fmanzano@indukern.com.mx

PORTUGAL
TEL. (+351) 219248140
calier@calier.pt

POLSKA
TEL. (+48) 95 7214 521
calierpolska@calier.com.pl

DEUTSCHLAND
TEL. (+49) 4721 6658355
info@calier.de

ITALIA
TEL. (+39) 3319744978    
info@calier.it

MAROC
TEL. (212 537) 80 08 54
info@calier.ma

VENEZUELA
TEL. (+58) 244 3228880
labcalier@cantv.net

URUGUAY
TEL. 598 (2) 606 20 56 - 598 (2) 604 5127
laboratorios@calier.com.uy

REPÚBLICA DOMINICANA
TEL. (+809) 412-5585
info@grupoindukern.com.do

ARGENTINA
TEL. 5411-4582-3697 / 8668 / 674
calier@calier.com.ar

COLOMBIA
TEL.(+57) 14107222 
laboratorios@calierandes.com

*OTHER COUNTRIES: please contact your local distributor or laboratorios@calier.es
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הורדת תמותה	 
גידול בממוצע היומי	 
גידול באחידות	 

50

40

30

20

37,51 37,59

54,04
57,08

93 93

89

85

269,24
289

פוריות יכולת בקיעה בקיעה

תמותה ייצור ביצים לכל תרנגולת

משקל לשחיטה יחס צריכת מזון

ייצור ביצים לכל תרנגולת

פטם

הורדת תמותה	 
שיפור אחידות	 
שיפור הפוריות	 
שיפור יכולת הבקיעה	 
שיפור בקיעה	 

ירידה ביחס צריכת 	 
מזוןגידול במשקל הממוצע 	 

היומי
גידול במשקל הסופי	 

שיפור אחידות	 
גידול בייצור הביצים	 
הורדת תמותה	 
ירידה ביחס צריכת מזון	 

83,97

ניסוי בוצע עם 800 פרגיות בנות יום אחד. קו לבן. 2 הקבוצות עם 100 פרגיות בכל קבוצה. ברזיל, 2012  

הניסוי בוצע בקולומביה. פרוטוקול שימוש: משבוע 18, כל 4 שבועות 
מינון 1 מ”ל / ליטר במי שתיה. 

ניסוי שבוצע בספרד. קוב 500. פרוטוקול: שבוע ראשון – למשך 7 ימים, 1 מ”ל / ליטר. ימים 15,16,17,18: 
יומיים לפני ויומיים אחרי מתן חיסון גמבורו. מינון: 0.5 מ”ל / ליטר. גיל סופי: 47 ימים 

ניסוי שבוצע בספרד, 65 שבועות.
פרוטוקול: שבוע ראשון – למשך 7 ימים, 1 מ”ל / ליטר.

שבועות 4,11,18,25,32 – למשך 3 ימים, 0.5 מ”ל / ליטר

רבייה 
חומצות אמינו בעלי נאכלות גבוהה

מכיל את כל סוגי חומצות האמינו החיוניים והלא חיוניים עבור ההתפתחות 
הטובה ביותר של בעלי הכנף. כל חומצות האמינו הינן בצורתן הטבעית, דבר 

אשר מבטיח נעכלות גבוהה מאוד. 

ריכוז גבוה
הכמויות של כל חומצת אמינו מותאמות היטב, ללא עודף, על מנת שיהוו תוספת מושלמת 

לתזונה במיוחד בזמנים של מחזורי הייצור של פטמים, מטילות ורבייה.
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פרגיות
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D-Amino acid

תמותה

1 םוי

לקשמ

6 םוי

באחידות

1 םוי 6 םוי

אחוז הייצור אחוז הישרדות 

وزن

תרנגולות מטילות
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בקרה

מתחרה

 L - 47 פרומוטור
בקרה

 L - 47 פרומוטור
בקרה

שיפור פרמטרים טכניים

ריכוז פרומוטור   L -47)במים קשים(

במוצרים אחרים ניתן לראות שכבת שמן לאחר 24 שעות

פרומוטור L -47   מתחרה

מסיסות גבוהה
החומר מסיס לחלוטין על מנת להשיג עבירות ויישום 
נוחים יותר במיכלים ובצינורות המים. מוצרים אחרים 

מסיסים פחות ועלולים לגרום לסתימות במערכת 
הצינורות.

יציבות גבוהה
הנוסחה מונעת פירוק מהיר של  המרכיבים כגון ויטמינים 

מסיסים בשומן, שעלול לגרום לסתימת הצינורות במערכת 
הולכת המים. יעילות המוצר מובטח לתקופה ארוכה של זמן 

ללא השפעה על איכות מי השתייה.

נוסחה מאוזנת היטב
החומר מותאם לצרכי העופות, תוך כדי כך שהוא 
מספק חלבון איכותי על מנת שהעופות יקבלו את 
הכמויות המדויקות של חומצות אמינו – לא יותר 

ולא פחות.

חומר גלם

1 ml/l

0,5 ml/l

מוצר מתחרה
פרומוטור   L -47ללא שכבת השמן. 

מדולל 1 מ”ל / ליטר
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