
  مکملهاي طیور تالونگ
  

نبوده و باید از طریق اضافه در بدن خود  هستند که طیور قادر به سنتز آنهاعناصري  ،ضروري ویتامینها و مواد معدنی 

           براي موثر یتضمین ویتامینه و معدنی  بصورت روزانه می تواند  مصرف مکمل هاي آنها را دریافت کنند .، شدن به خوراك

  ن کمبودها باشد.برطرف کرد

  

  امکاناتبا بهره گیري از در راستاي نیل به چنین هدفی شرکت تالونگ با تجارب چندین  ساله خود در امر  مکمل سازي و  

  .دست یابد این امردر  باالترین کیفیت  وکارایی به توانسته است  ،  وسیع آزمایشگاهی و متخصصین  فنی

  

  طیور گوشتی ،   ویتامینه و معدنی مکملهاي و ي درمانیتک ویتامینه ها شاملتولیدي شرکت تالونگ  طیور مکملهاي 
  

  تخمگذار و  مادر می باشد.

  

    تک ویتامینه هاي درمانی تالونگ :
     

 B- complexمکمل درمانی  ترکیب

 
 
 
  

  

  

کیلوگرم 10پاکتهاي کامپوزیت با وزن خالص  بسته بندي :  

  

  

 

  مقدار مصرف  ترکیب ویتامیننام 

  

A 
واحد بین  5000000حاوي  هرکیلوگرم

  می باشد .   المللی ویتامین

کیلو گرم  2 تا جهت پیشگیري و کیلوگرم 1مقدار 

  . طیوردر یک تن خوراك جهت درمان 
  

D3  
واحد بین  5000000هرکیلوگرم حاوي 

  المللی ویتامین می باشد .  

کیلو گرم  2تا  جهت پیشگیري و کیلوگرم 1مقدار 

  . طیوردر یک تن خوراك جهت درمان 
  

E  
واحد بین المللی  5500هرکیلوگرم حاوي 

  ویتامین می باشد .  

کیلو گرم  2 تا جهت پیشگیري و گرمکیلو 1مقدار 

  .طیوردر یک تن خوراك جهت درمان  
  

C  
گرم  میلی 150000حاوي  هرکیلوگرم

  می باشد .   ویتامین

کیلو گرم  2تا  جهت پیشگیري و کیلوگرم 1مقدار 

  . طیوردر یک تن خوراك جهت درمان 

  

K3  

                   K3هرکیلوگرم پرمیکس ویتامین 

می باشد.   ویتامین گرممیلی   5000  حاوي

کیلو گرم  2 تا کیلوگرم جهت پیشگیري و 1مقدار 

  .طیوردر یک تن خوراك جهت درمان 

  

B-complex  

  

  طبق جدول زیر
کیلو گرم  2تا  کیلوگرم جهت پیشگیري و 1مقدار 

  . طیوردر یک تن خوراك جهت درمان 

  میلی گرم B 9                                      500  ویتامین   میلی گرم B1                                          1500ویتامین  

  میلی گرم B12                                        20ویتامین    میلی گرم B2                                          4000ویتامین  

  میلی گرم H2                                        70   ویتامین  میلی گرم B3                                          10000  ویتامین

  میلی گرم 150000         ین کلراید                         کول  میلی گرم B5                                         20000ویتامین  

    میلی گرم B6                                           2000ویتامین  



  (فرمولهاي سازمان دامپزشکی کشور)طیور تالونگ  ویتامینه و معدنی مکمل هاي
  

  درصد مرغ گوشتی 5/0 مکمل

  : مقادیر زیر می باشدمرغ گوشتی حاوي  تامینه و معدنیکیلوگرم از مکمل وی 5 آنالیز :

 میلی گرم 400000 کولین واحد بین المللی  A 9000000ویتامین    

 میلی گرم 50000    آهن واحد بین المللی  D3 2000000ویتامین  

 میلی گرم 100000 منگنز واحد بین المللی  E 18000ویتامین    

 میلی گرم 85000 روي رممیلی گ   K3 2000ویتامین  

 میلی گرم 10000 مس میلی گرم  1800 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 200 سلنیوم میلی گرم   6600 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 1000 ید میلی گرم   30000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   10000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

کیلوگرم مکمل ویتامینه و  5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   3000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   1000 (فولیک اسید) B9ویتامین   کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن دان 5/2

  میلی گرم  15 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  100 (بیوتین) H2ویتامین 

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان

  

  مرغ تخمگذار  درصد 5/0مکمل 

  : مقادیر زیر می باشدمرغ تخمگذار حاوي  کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5آنالیز : 

 میلی گرم 400000 کولین واحد بین المللی  A 8800000ویتامین    

 میلی گرم 75000    آهن واحد بین المللی  D3 2000000ویتامین  

 میلی گرم 75000 منگنز ین المللیواحد ب  E 11000ویتامین    

 میلی گرم 65000 روي میلی گرم   K3 2200ویتامین  

 میلی گرم 6000 مس میلی گرم  1500 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 200 سلنیوم میلی گرم   4000 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 900 ید میلی گرم   35000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   8000 (پانتوتنیک اسید) B5ین  ویتام
 

کیلوگرم مکمل ویتامینه و  5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   2500 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   500 (فولیک اسید) B9ویتامین   کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن دان 5/2

  میلی گرم  10 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  150 تین)(بیو H2ویتامین 

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان

  

  درصد مرغ مادر  5/0مکمل 

  : مقادیر زیر می باشد مرغ مادر حاوي کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5آنالیز : 

 میلی گرم 500000 کولین واحد بین المللی  A 9500000ویتامین    

 میلی گرم 80000    نآه واحد بین المللی  D3 2000000ویتامین  

 میلی گرم 100000 منگنز واحد بین المللی  E 20000ویتامین    

 میلی گرم 60000 روي میلی گرم   K3 2500ویتامین  

 میلی گرم 6000 مس میلی گرم  2000 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 200 سلنیوم میلی گرم   6000 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 900 ید میلی گرم   25000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   12000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

کیلوگرم مکمل ویتامینه و   5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   3000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   800 (فولیک اسید) B9ویتامین   کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن دان 5/2

  میلی گرم  14 (کوباالمین) B12امینویت

  میلی گرم  200 (بیوتین) H2ویتامین 

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان

 



(ویژه)طیور تالونگ  ویتامینه و معدنی مکمل هاي  
  مرغ گوشتی (کاب) ویژه درصد 5/0 مکمل

 : اشدمقادیر زیر می ب مرغ گوشتی حاوي کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5 آنالیز :

 میلی گرم 400000 کولین واحد بین المللی  A 13000000ویتامین    

 میلی گرم 40000    آهن واحد بین المللی  D3 5000000ویتامین  

 میلی گرم 100000 منگنز واحد بین المللی  E 60000ویتامین    

 میلی گرم 100000 روي میلی گرم   K3 3000ویتامین  

 میلی گرم 15000 مس میلی گرم  2000 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 300 سلنیوم میلی گرم   8000 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 1000 ید میلی گرم   50000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   12000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

کیلوگرم مکمل ویتامینه و   5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   4000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   1000 (فولیک اسید) B9ویتامین   کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن دان 5/2

  میلی گرم  20 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  150 (بیوتین) H2ویتامین 

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان
  

  مرغ گوشتی (راس) ویژه درصد 5/0مکمل 

 : مقادیر زیر می باشد مرغ گوشتی حاوي کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5 :آنالیز 

 میلی گرم 900000 کولین واحد بین المللی  A 11000000ویتامین    

 میلی گرم 40000    آهن واحد بین المللی  D3 5000000ویتامین  

 میلی گرم 120000 منگنز واحد بین المللی  E 75000ویتامین    

 میلی گرم 100000 روي میلی گرم   K3 3000تامین  وی

 میلی گرم 16000 مس میلی گرم  3000 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 300 سلنیوم میلی گرم   8000 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 1250 ید میلی گرم   60000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   15000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

ل ویتامینه و کیلوگرم مکم  5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   4000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   2000 (فولیک اسید) B9ویتامین   معدنی در یک تن دانکیلو گرم مکمل  5/2

  میلی گرم  16 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  150 (بیوتین) H2ویتامین 

   میلی گرم  600000  کولین

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان
  

  مرغ تخمگذار ویژه   درصد 5/0مکمل 

  : مقادیر زیر می باشد مرغ تخمگذار حاوي کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5آنالیز : 

 میلی گرم 400000 کولین واحد بین المللی  A 10000000ویتامین    

 میلی گرم 75000    آهن المللی واحد بین  D3 3500000ویتامین  

 میلی گرم 75000 منگنز واحد بین المللی  E 15000ویتامین    

 میلی گرم 65000 روي میلی گرم   K3 2200ویتامین  

 میلی گرم 6000 مس میلی گرم  2000 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 200 سلنیوم میلی گرم   5000 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 900 ید میلی گرم   35000 (نیاسین) B3امین  ویت

 میلی گرم   10000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

کیلوگرم مکمل ویتامینه و   5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   3000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 گرممیلی    800 (فولیک اسید) B9ویتامین   کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن دان 5/2

  میلی گرم  15 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  150 (بیوتین) H2ویتامین 

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان



  (کاب)مرغ مادر  ویژه درصد 5/0مکمل 

  : مقادیر زیر می باشد مرغ مادر حاوي کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5آنالیز : 

 میلی گرم 250000 کولین لمللیواحد بین ا  A 12000000ویتامین    

 میلی گرم 40000    آهن واحد بین المللی  D3 3000000ویتامین  

 میلی گرم 120000 منگنز واحد بین المللی  E 50000ویتامین    

 میلی گرم 110000 روي میلی گرم   K3 6000ویتامین  

 میلی گرم 10000 مس میلی گرم  2500 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 300 سلنیوم میلی گرم   10000 (ریبوفالوین) B2مین  ویتا

 میلی گرم 200 ید میلی گرم   40000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   25000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

کیلوگرم مکمل ویتامینه و   5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   6000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   4000 (فولیک اسید) B9ویتامین   مکمل معدنی در یک تن دان کیلو گرم 5/2

  میلی گرم  35 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  300 (بیوتین) H2ویتامین 

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان
  

  

  

  

  

  )(راسمرغ مادر  ویژه درصد 5/0مکمل 

  : مقادیر زیر می باشد مرغ مادر حاوي کیلوگرم از مکمل ویتامینه و معدنی 5آنالیز : 

 میلی گرم 500000 کولین واحد بین المللی  A 11000000ویتامین    

 میلی گرم 50000    آهن واحد بین المللی  D3 3500000ویتامین  

 میلی گرم 120000 منگنز واحد بین المللی  E 100000ویتامین    

 میلی گرم 100000 روي میلی گرم   K3 5000ویتامین  

 میلی گرم 10000 مس میلی گرم  3000 (تیامین) B1ویتامین  

 میلی گرم 300 سلنیوم میلی گرم   12000 (ریبوفالوین) B2ویتامین  

 میلی گرم 2000 ید میلی گرم   55000 (نیاسین) B3ویتامین  

 میلی گرم   15000 (پانتوتنیک اسید) B5ویتامین  
 

ل ویتامینه و کیلوگرم مکم 5/2مقدار مصرف :  میلی گرم   4000 (پیردوکسین) B6ویتامین  

 میلی گرم   2000 (فولیک اسید) B9ویتامین   معدنی در یک تن دانکیلو گرم مکمل  5/2

  میلی گرم  30 (کوباالمین) B12ویتامین

  میلی گرم  250 (بیوتین) H2ویتامین 

   میلی گرم  500000  کولین

  میلی گرم   500 آنتی اکسیدان
  

  

  

 

کیلوگرم 25پاکتهاي کامپوزیت با وزن خالص  بسته بندي :  
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