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 فزمًل کىساوتزٌ جایگشیه ضیز

 خَساکیهادُ 
 

 دسصذ   هادُ خَساکی دسصذ  

 رست   
 

 %0/75 ًوک 35%

 جَ
هکول اهالح ٍ  %  35

 ٍیتاهیي

1% 

 سَیاکٌجالِ 
 

 %1 پَدس صذف 26/5%

 فسفاتدی کلسین 
 

0/75%     

تشکیة کٌساًتشُ هخصَظ گاٍّای  

   :اًتظاس

 جَش ٍلی تولید، پر گاوهای کنسانتره

 سٍصاًِ آى جای تِ ٍ حزف آى ضیشیي

  ًوک گشم 200 تا 150 گاٍ ّش تشای

 .شود داده آًیًَی



 سه گًسالٍ

  
 بزوامٍ غذایی

 سٍصگی 3تَلذ تا 
 .ساعت تعذ 8ّویي هقذاس , دٍ  کیلَ آغَص تالفاصلِ تعذ اص تَلذ

 ٍصى تذى آغَص یا ضیش تِ گَسالِ دادُ ضَد% 10تا سٍص سَم سٍصاًِ 

 الی پایاى ضیش خَاسگی 4اص سٍص 
 .ٍصى تذى گَسالِ تایذ ضیش هصشف ًوایذ% 10سٍصاًِ 

 کیلَ 1: گشم دس سٍص آغاص،  دس صهاى اص ضیش گیشی  100کٌساًتشُ جایگضیي ضیش اص 

 هاّگی 6پس اص ضیش گیشی تا 
 کیلَ گشم دس سٍص 5/2هاّگی تِ  6اص یک کیلَ دس سٍص آغاص ٍ دس پایاى : علَفِ هشغَب

 .کیلَ گشم دس سٍص 2.5هاّگی  6اص یک کیلَ آغاص ٍدس پایاى : کٌساًتشُ جایگضیي ضیش

 هاّگی 11تا  7

  
 کیلَ کٌساًتشُ گاٍّای کن ضیش 5/3تا  3+ کیلَگشم علَفِ هشغَب  5تا 3.5

 (هاّگی 16)تا تست هثثت آتستٌی 11

  
 کیلَ کٌساًتشُ گاٍّای کن ضیش 5/3تا  3+ کیلَ گشم علَفِ هشغَب 9تا  7

 (هاّگی 23تا  16) تلیسِ ّای آتستي

  
 کیلَ گشم علَفِ هشغَب 9تا  7

 سٍص تِ صایص 15تلیسِ ّای آتستي سٌگیي تا 

 (ّوشاُ گاٍّای خطک) 
 (کیلَ یًَجِ خطک 6تا  5کیلَ سیلَی رست تِ اضافِ  10) کیلَ یًَجِ خطک  9تا  8

 ّفتِ آخش 2تلیسِ ّای آتستي سٌگیي دس 

 (تا گاٍّای اًتظاس صایص)

 (کیلَ یًَجِ 6تا  5کیلَ سیلَی رست تِ اضافِ  10) کیلَ یًَجِ  9تا  8: علَفِ خطک

 .کیلَ تشسذ 6تا  5اص ًین کیلَ آغاص تا دس صهاى صایص تِ : کٌساًتشُ هخصَظ گاٍّای اًتظاس


