
 زاظ (ٍيطُ غَيِ )  بيػت% 5كٌػبًتسُ   
         

تسئدًَيي ،ييتدبش ،هدَلتي يًدصين                  ليدصيي ، ، هعدًي ،كَليي كلسايدد ،هتيدًَيي   كٌجبلِ غَيب ،هكول ّبي غٌي شدُ ٍيتبهيٌِ ٍ هَاد تشكيل دٌّدُ :

 ،اغيدّبي يلي ٍ غبيس ايصٍدًي ّبي هجبش. ،يًتي اكػيداىجبذة غوَم قبزچي ،صدف هعدًي ًوك ،جَؼ شيسيي ،، كلػين يػفبتدي 

 (  2ٍ  1 پبيبًي، 2ٍ  1 زشد، يغبشييتي داى ) 1كيلَگسم كٌػبًتسُ دز  50  هيصاى هصسف:

 كيلَگسم. 25بػتِ بٌدي : پبكتْبي كبهپَشيت بب ٍشى خبلص 

 

 كيلَگسم كٌػبًتسُ (50ٍيتبهيي ّب    )دز

 

 كيلَگسم كٌػبًتسُ(50هَاد هعدًي  )دز

 

بب احتػبة هَاد هغري يشاد شدُ      تقسيبييًبليص 

 تَغط يًصين

A  1100000020 پسٍتئيي  گسم 120 هٌگٌص  الوللي ٍاحدبيي%  

D3  5000000 2 قببل ّضن هتيًَيي گسم 100 زٍي الوللي ٍاحدبيي%  

E 75000 27/2 قببل ّضن هتيًَيي + غيػتيي گسم 40 يّي الوللي ٍاحدبيي%  

K3 3 1/2 قببل ّضن صييلي گسم 16 هع  گسم%  

B1   3 66/0 قببل ّضن تسئًَيي يلي گسمه 1250 يد گسم%  

B2 8 7/5 دغتسظيػفس قببل  هيلي گسم 300 غلٌيَم گسم%  

%2/16 كلػين   گسم B3 60)نیاسین(  

%2 غدين   گسم B5  15)پانتوتنیک اسید(   

B6 4  1900 اًسضي   گسمkcal/kg 

B9 2 گسم  

B12 16هيلي گسم  

H2 150هيلي گسم  
  گسم 600 كَليي 

 

 : تْيِ ًوَد  تالًٍگبيػت  %5كٌػبًتسُ ًوًَِ ايي اش يسهَل پيشٌْبدي بساي ًيوچِ ّبي گَشتي كِ هي تَاى بب اغتفبدُ اش 
                                  

 هي تَاى هقبديس يًسا بب ذزت جبيگصيي ًوَد. ،بب كيفيت هطلَة غَيبدز صَزت عدم دغتسغي بِ زٍغي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يًبليصتقسيبي يسهَل يَق      يييغبش 1زشد  2زشد  1پبيبًي  2پبيبًي 

 kcal/kgهتببَليك اًسضي 2930 2960 3000 3050 3080

17%  18%  5/19%  21%  22%  پسٍتئيي 

38/0%  39/0%  40/0%  42/0%  44/0%  قببل ّضن هتيًَيي 

59/0%  62/0%  66/0%  7/0%  73/0%  غيػتئيي قببل ّضن –هتيًَيي  

83/0%  90/0%  99/0%  1/1%  17/1%  ّضنقببل  ليصيي 

63/0%  66/0%  70/0%  76/0%  8/0%  تسئًَيي قببل ّضن 

43/0%  44/0%  44/0%  45/0%  45/0%   دغتسظيػفس قببل  

88/0%  88/0%  89/0%  90/0%  91/0%  كلػين 

15/0%  15/0%  15/0%  15/0%  15/0%  غدين 

 

 2 يپبيبً

 كشتبز تبزٍشگي  43

 

 1 يپبيبً

 زٍشگي 42 تب 36
 

 2 زشد

 زٍشگي 35 تب 23
 

 1 شدز

 زٍشگي 22تب  11

 يغبشيي

 زٍشگي 10 تب 1

 

 هَادهصسيي 

50(kg) 50(kg) 50(kg) 50(kg) 50(kg)  ُ5كٌػبًتس% 

700(kg) 670(kg) 630(kg) 580(kg) 550kg)  ذزت 

240(kg) 270(kg) 310(kg) 360(kg) 390(kg) (44)پسٍتئيي  غَيب% 

10  (kg) 10  (kg) 10  (kg) 10  (kg) 10  (kg) زٍغي غَيب 

1000(kg) 1000(kg) 1000(kg) 1000(kg) 1000(kg)  جوع 


