مكتالت
ابالت
&
قطع /مربعات
تغذية ذات جودة عالية لحيواناتك
برسيم  ،قش الحبوب وأعالف مركبة

اململكة العربية السعودية

إ��سبانيا  -أ�ورواب

خربة
مئات من املزارعني والزبائن يثقون بنا .تعمل رشكتنا عىل مساحة تُق ّدر بِأكرث من  4000هكتار .إ ّن
هذه األرقام تعطي
صورة واضحة ملكانة الرشكة وشهرتها التجارية التي هي يف تزايد مستمر .ولكن قبل كل يشء إ ّن من
أهم معايرينا هو ضامن السالمة الغذائية والخدمة لزبائننا
تقع رشكتنا يف هويسكا/جوسقة  ،وهي مقاطعة تقع يف شامل رشق إسبانيا  ،حيث توجد جميع أنواع
املناظر الطبيعية واملناخات يف مساحة  15600كيلومرت مربع .يف هذه املساحة املحدودة من األرض ،
ميكنك العثور عىل شالالت املياه الرائعة يف جبال الربانس (البريينيه) التي تشكل حدو ًدا طبيعية مع
فرنسا  ،وعىل بعد ساعة بالسيارة نجد صحراء "لوس مونيغروس" ،حيث تعيش النباتات والحيوانات
بفضل املياه التي تصل إليها من جبال الربانس الرائعة

ري

حصاد

ماء

تصنيع

ثقة

ﰲ ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ ﰲ ﺑﻠﺪة ﺳﺎرﻳﻨﻴﻨﺎ ) Sariñenaاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ وﺳﻘﺔ )وﻳﺴﻜﺎ( إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أوروﺑﺎ( اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ
 38000ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ،ﻧﻘﻮم ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ واﻋﺪاد ﻣﻼﻳ اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﱪﺳﻴﻢ ،ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻼت
)ﺑﻴﻠﻴﺖ( أو ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﱪﺳﻴﻢ.

مستقبل

برسيم

اﻟﻴﻮم ،ﺗﻮاﺻﻞ " "ALFALFA MONEGROSﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮًﻻ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻜﻞ زﺑﻮن.
ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ وﻧﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺠﺎل .ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺄﻛﺪون ﻣﻦ ﺟﺪارة اﳌﻨﺘﺞ وﺟﻮدﺗﻪ.

منتج
احرتافية

ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎﺗﻚ

إ ّن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﺴﺘﻤﺮ وﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘّﺒﻊ ﻳﺆ ﱢﻣﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺟﻴﺪة ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎﺗﻚ.
"  " ALFALFA MONEGROSﺗﻨﺘﺞ اﻟﱪﺳﻴﻢ اﳌﺠﻔﻒ ﰲ:
• ﻣﻜﺘﻼت )ﺑﻴﻠﻴﺖ( ﻗﻄﺮﻫﺎ  6ﻣﻢ ﺑﺪون ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻓﺮط ) ﻛﻤﻴﺎت ( وﰲ ﻛﻴﺲ
• ﻣﻜﻌﺒﺎت  32 × 32 ،ﻣﻢ  ،ﺑﺪون ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻓﺮط) ﻛﻤﻴﺎت ( وﰲ ﻛﻴﺲ
• ﺑﺎﻻت ﺑﺤﺠﻢ  820 × 1100 × 2200ﻣﻠﻢ  ،ووزﻧﻬﺎ  750ﻛﻠﻎ  ،ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻓﻮﻻذﻳﺔ 32 .ﺑﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  40ﺑﻮﺻﺔ.

ﺟﻮدة ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

ﰲ"  " ALFALFA MONEGROSﻧﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﱪﺳﻴﻢ.
ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻨﻒ ،اﻟﺰراﻋﺔ ،اﻟﺮي ،واﻟﺤﺼﺎد ،إﱃ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ وﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻣﺪروﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ زﺑﻮن.
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺻﺎرﻣﺔ ﳌ اﻟﺠﻮدة.

ALFALFINE
SUPREME 23

dehydrated alfalfa in 6 mm pellets, CRUDE PROTEIN 23% DRY MATTER

ALFALFINE SUPREME 23 (23 ) ةدوجلا قئاف ميسرب

ALFALFINE SUPREME 23 (23 )برسيم فائق الجودة

ALFALFINE SUPREME 23% CRUDE PROTEINE (CP) IN PELLETS

Supreme

Supreme
Premium
Good
Fair
Utility

TDN
(100% DM)
62 and up

TDN
(90% DM)
56 and up

ALFALFA HAY TEST GUIDELINES IN USA AND CANADA
TDN
TDN
(100% DM)
(90% DM)
62 and up
55.9 and up
60.5 - 62
54.5 - 55.9
58 - 60
52.5 - 54.5
56 - 58
50.5 - 52.5
Below 56
Below 50.5

RFV
(100% DM)
190 and up

CP
(100% DM)
23 and up

RFV
(100% DM)
185 and up
170 - 185
150 - 170
130 - 150
Below 100

CP
(100% DM)
22 and up
20 - 22
18 - 20
16 - 18
Below 16

AVERAGE RESULTS OF TEN LABORATORY ANALYSIS IN 2018

 من الرطوبة القصوى يف9٪ من الربوتني كحد أدىن يف املادة الجافة و23٪ برسيم مجفف ذات جودة فائقة يحتوي عىل
 ملم6 مكتالت قطرها.
املزيد من اإلنتاج وجودة الحليب عند األبقار واألغنام واملاعز.
املزيد من الصحة والنمو والخصوبة وعمر أطول للحيوانات.
يوازن ويزيد من مستوى الربوتني والطاقة يف حصص األعالف.
الحيوانات تأكل أكرث وتحسني يف عملية الهضم.
مصدر للربوتني والطاقة والفيتامينات واملعادن.
مصدر بيتا كاروتني وفيتامنيE ، 6  وأوميغا3 وأوميغا.
 بكميات كبرية فرطاً وكيس كبري. طن مرتي يف حاوية بحرية25 اتساع لـِام يعادل.
 ال يحتوي عىل مواد حافظة.غري معدل وراثيا

ANALYTIC CONSTITUENTS
DRY MATTER (DM)
CRUDE PROTEIN (CP)
CRUDE FIBER (CF)
CRUDE ASH
INSOLUBLE ASH (HCI)
ACID DETERGENT FIBER (ADF)
NEUTRAL DETERGENT FIBER (NDF)
ETHER EXTRACT
STARCH
TOTAL SUGARS
CALCIUM (Ca)
PHOSPHORUS (P)
POTASSIUM (K)
LIGNIN

AS FEED %
90.03
21.24
16.33
13.09
1.32
22.49
27.57
1,56
2,26
2,29
2,03
0,21
1,52
4,36

NUTRITIONAL CALCULATIONS ON DRY MATTER
RELATIVE FEED VALUE (R.F.V.)
TOTAL DIGESTIBLE NUTRIENTS (T.D.N.) 100% (Western Formula)
TOTAL DIGESTIBLE NUTRIENTS (T.D.N.) 90% (Western Formula)
ORGANIC MATTER DIGESTIBILITY (dMO) %
GROSS ENERGY (EB) (Kcal/Kg DM)
METABOLIZABLE ENERGY (ME) (Kcal/Kg DM) - CORNELL
DIGESTIBLE ENERGY (DE) (Kcal/Kg DM) - INRA
NET ENERGY, LACTATION (NEL) (Kcal/Kg DM) - INRA
U.F.L. LACTATION FOURAGE UNIT - INRA
U.F.C. MEAT FOURAGE UNIT - INRA
P.D.I.A Intestinal protein digestible. (g/Kg DM) - INRA
P.D.I.N. Intest. Prot. Diges. Accord. N. degraded (g/Kg DM) - INRA
P.D.I.E. Intest. Prot. Diges. Accord. E. degraded (g/Kg DM) - INRA
LYSINE RUMINANTS % - CORNELL
DIG RUM LYSINE RUMINANTS % - CORNELL
METHIONINE RUMINANTS % - CORNELL
DIG RUM METHIONINE RUMINANTS % - CORNELL
LEUCINE RUMINANTS % - CORNELL
LEUCINE RUMINANTS DIG RUM % - CORNELL
TRYPTOPHAN % - CORNELL
GLYCINE % - CORNELL
CYSTINE % - CORNELL
VALINE % - CORNELL
NIACIN mg/Kg - CORNELL
THIAMINE mg/Kg - CORNELL
BETA CAROTENE mg/Kg - CORNELL

ON DRY MATTER %
100
23.59
18.14
14.54
1,47
24.98
30.62
1,73
2,51
2,54
2,25
0,23
1,69
4,84

210,96
63,60
57,24
70,02
4,352
2,872
2,326
1,332
0,80
0,70
67
151
113
1,1
0,41
0,32
0,19
1,5
0,84
0,38
0,97
0,29
1,2
48,49
4,48
12,95

مكعبات
برسيم

برسيم ALFALFINE

.ةفاجلا داوملا يف ماخلا نيتوربلا نم 12 ٪ ، 14 ٪ ، 15-16 ٪ ، 17-18 ٪

منتج لتغذية الحيوانات املجرتة
األبقار واألغنام واملاعز واإلبل والخيول

 ٪100ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻣﺠﻔﻒ.
ﻛﺤﺪ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ ) (CPو ٪9أﻗﴡ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
 ٪18ﻣﻦ
ﻟﻮن أﺧﴬ وﺟﻮدة ﻣﻤﺘﺎزة.
واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻟﻴﺎف واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﳌﻌﺎدن.
ﻣﺼﺪر
ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج وﺟﻮدة اﻟﺤﻠﻴﺐ.
ﻻ ﻏﺒﺎر وﻻ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﻟﻠﻌﻠﻒ.
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء.
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ.
ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺒﺎت ﺑﻘﻴﺎس  32 × 32ﻣﻠﻢ ) 1,25ﺑﻮﺻﺔ(.
اِﺗ ّﺴﺎع ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  25ﻃﻦ ﻣﱰي ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ.
ﻓﺮﻃﺎً واﻛﻴﺎس .
ﺑﻜﻤﻴﺎت
ﺑﺮﺳﻴﻢ

ﻣﻌﺪل وراﺛﻴﺎ .ﻻﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻮاد ﺣﺎﻓﻈﺔ

ﻣﻨﺘﺞ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﻷﺑﻘﺎر واﻷﻏﻨﺎم واﳌﺎﻋﺰ واﻹﺑﻞ واﻟﺨﻴﻮل واﻷراﻧﺐ
 ٪ 100ﻣﻦ اﻟﱪﺳﻴﻢ اﳌﺠﻔﻒ ﰲ ﻣﻜﺘﻼت ﻗﻄﺮﻫﺎ  6ﻣﻠﻢ.
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى .٪ 9
ﻣﻜﺘﻼت ﺻﻠﺒﺔ ،ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر واﻟﺠﺰﻳﺌﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﻟﻮن أﺧﴬ وﺟﻮدة ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ وﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
واﻷﻟﻴﺎف واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﳌﻌﺎدن.
ﻣﺼﺪر ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﻳﺤﺴﻦ ﺻﺤﺔ وﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت.
اﺗﺴﺎع ﻟ ـ ِ ﻳﻌﺎدل  25ﻃﻦ ﻣﱰي ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ.
ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒ ة ﻓﺮﻃ ﺎ ً وﻛﻴﺲ ﻛﺒ .
ﻣﻌﺪل وراﺛﻴﺎ .ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻮاد ﺣﺎﻓﻈﺔ

برسيم RUMIALFA

.منتج لتغذية الحيوانات املجرتة خالل فرتة إنتاج الحليب
األبقار واألغنام واملاعز واإلبل

مكعبات
من قش الشعري

منتج لتغذية الحيوانات املجرتة
الرطوبة القصوى %8

.سهولة يف النقل والتفريغ
.ال غبار وال تبذير للعلف
.سهولة التحكم يف استهالك الغذاء
.اِت ّساع ما يقارب  24طن مرتي يف حاوية بحرية
.بكميات كبرية فرطاً واكياس كبرية
.األبقار واألغنام واملاعز واإلبل والخيول
يوفر الياف طويلة للحصص الغذائية املعيشية
برسيم غري معدل وراثيا .اليحتوي عىل مواد حافظة

مكتالت
من قش الشعري

منتج لتغذية الحيوانات املجرتة
الرطوبة القصوى %8
.الكريات التي يبلغ قطرها  8ملليمرتات
.سهولة يف النقل والتفريغ
.ال غبار وال تبذير للعلف
.سهولة التحكم يف استهالك الغذاء
.اِتّساع ما يقارب  24طن مرتي يف حاوية بحرية
.بكميات كبرية فرطاً واكياس كبرية
.األبقار واألغنام واملاعز واإلبل والخيول
يوفر الياف للحصص الغذائية املعيشية
.غري معدل وراثيا .ال يحتوي عىل مواد حافظة

RUM
NUCLEUS
OC-05

المواصفات التقنية

RUM NUCLEUS OC-05
المحتويات
مكتالت (بيليت) برسيم؛ بازالء؛ (نخالة القمح ؛ غلوتين الذرة *** ؛ دقيق استخراج بذور عباد الشمس ؛ دقيق
البرسيم؛ دقيق استخراج فول الصويا المحمص* ؛ زيت النخيل ؛ كربونات الكالسيوم ؛ كلوريد الصوديوم)
* ينتج من فول الصويا المعدلة وراثيا ً.
*** تنتج من الذرة المعدلة وراثيا

المكونات التحليلية
البروتين الخام
األلياف اإلجمالية
زيوت ودهون خام
إجمالي الرماد
الصوديوم

...............................
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

%17,50
%14,00
%2,70
%8,00
%0,26

المضافات الغذائية
الفيتامينات والبروفيتامينات والمواد المحددة كيميائيا ذات تأثير مشابه:
فيتامين A
فيتامين D3

 (acetato de todoأو خالت راك ألفا توكوفيرول بالكامل(rac-alfa tocoferilo

E-672
E-671
3a700

2500UI/kg
750UI/kg
60mg/kg

وحدة دولية/كلغ
وحدة دولية/كلغ
ملغم/كلغ

العناصر الزهيدة او مركبات العناصر الزهيدة:
الحديد
اليود
الكوبالت
المنغنيز
الزنك
السيلينيوم

E-1
3b203
3b404
E-5
E-6
E-8

3,00ملغ/كلغ
0,80ملغ/كلغ
0,30ملغ/كلغ
30,00ملغ/كلغ
20,00ملغ/كلغ
0.20ملغ/كلغ

(كربونات الحديد)
(يودات الكالسيوم ،ال مائي)
(كربونات الكوبالت)
(أكسيد المنغنيز)
(أكسيد الزنك)
(سيلينيت الصوديوم)

طريقة االستخدام

علف مركب مكمل للحيوانات البالغة في أي مرحلة إنتاجية  ،لخلط  ٪50مع أي نوع من الحبوب وقش الحبوب
حسب الرغبة.
يتم خلط النواة أوالً مع أي نوع من أنواع الحبوب  ،وبأجزاء متساوية  ،ومن الخليط الناتج يتم اطعام الكميات
التالية لكل حيوان وفي اليوم:
 الحيوانات الفارغة وفترة الثلثين من الحمل 475 :جرام
 الحيوانات في فترة التلقيح  ،والثلث األخير من الحمل 925 :جرام
 الحيوانات مع انجاب عدد واحد 1300 :جرام
 الحيوانات مع انجاب عدد اثنين  1700 :جرام
يحظر تناول العلف في وقت واحد مع فيتامين D2
يحفظ في مكان بارد ومحمي من الرطوبة

علف تكمييل لالغنام املخصصة النتاج اللحوم لخلط
 50%من الشعري

RUM
MIX
OC-10

المواصفات التقنية

RUM MIX OC-10
المحتويات
ذرة ** ؛مكتالت برسيم وأعشاب؛ شوفان؛ بازالء (نخالة القمح ؛ غلوتين الذرة***؛ دقيق
البرسيم؛ دقيق استخراج بذور عباد الشمس؛ دقيق استخراج فول الصويا المحمص* ؛ زيت
النخيل) ؛ كلوريد الصوديوم؛ كربونات الكالسيوم.
*ينتج من فول الصويا المحمص والمعدل وراثيا
**معدلة وراثيا.
***ينتج من الذرة المعدلة وراثيا.
المكونات التحليلية
الب ن
وتي الخام
ر
األلياف اإلجمالية
زيوت ودهون خام
إجمال الرماد
ي
الصوديوم

...............................
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

%13,00
%11,00
%3,50
%6,50
%0,10

طريقة االستخدام
علف مركب مكمل لتغذية الحيوانات البالغة في أي مرحلة انتاجية.
اعطاء الحيوان كل ما يرغب من الماء اضافة الى قش الحبوب حسب الرغبة وبالكميات التالية من
العلف لكل حيوان و في اليوم حسب المرحلة االنتاجية المتواجد فيها:





الحيوانات الفارغة وفترة الثلثين من الحمل 450 :جرام
الحيوانات في فترة التلقيح  ،والثلث األخير من الحمل 900 :جرام
الحيوانات مع انجاب عدد واحد 1275 :جرام
الحيوانات مع انجاب عدد اثنين  1650 :جرام

يحفظ في مكان بارد ومحمي من الرطوبة

علف تكمييل لألغنام املخصصة للحوم

RUM
SPECIAL
OC-04

المواصفات التقنية
المحتويات

RUM SPECIAL OC-04

ذرة ** ؛ شوفان .بازالء؛ بذرة القطن (نخالة القمح ؛ غلوتين الذرة *** ؛ دقيق استخراج بذور عباد الشمس ؛
دقيق البرسيم ؛ دقيق استخراج فول الصويا المحمص* ؛ زيت النخيل ؛) ؛ دبس البنجر؛ كلوريد الصوديوم؛
كربونات الكالسيوم.
* ينتج من فول الصويا المحمص والمعدل وراثيا
** معدلة وراثيا.
*** ينتج من الذرة المعدلة وراثيا.

المكونات التحليلية
الب ن
وتي الخام
ر
األلياف اإلجمالية
زيوت ودهون خام
إجمال الرماد
ي
الصوديوم

...............................
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

%10,30
%6,90
%4,50
%5,60
%0,16

المضافات الغذائية
الفيتامينات والبروفيتامينات والمواد المحددة كيميائيا ذات تأثير مشابه:
فيتامين A
فيتامين D3
فيتامين E

أو خالت راك ألفا توكوفيرول بالكامل (acetato de todo-rac-
)tocoferilo alfa

E-672
E-671
3a700

UI/kg 2500
UI/kg 750
mg/kg 60

وحدة دولية/كلغ
وحدة دولية/كلغ
ملغم/كلغ

العناصر الزهيدة او مركبات العناصر الزهيدة:
الحديد
اليود
الكوبالت
المنغنيز
الزنك
السيلينيوم

E-1
3b203
3b404
E-5
E-6
E-8

 3,00ملغ/كلغ
 0,80ملغ/كلغ
 0,30ملغ/كلغ
 30,00ملغ/كلغ
 20,00ملغ/كلغ
 0,20ملغ/كلغ

(كربونات الحديد)
(يودات الكالسيوم ،ال مائي)
(كربونات الكوبالت)
(أكسيد المنغنيز)
(أكسيد الزنك)
(سيلينيت الصوديوم)

طريقة االستخدام
علف مركب مكمل لألغنام
اعطاء الحيوان كل ما يرغب من الماء اضافة الى البرسيم المجفف أو األعالف الغنية بالبروتين والكميات التالية من
العلف لكل حيوان و في اليوم:
 .الحيوانات الفارغة وفترة الثلثين من الحمل 300 :جرام
· الحيوانات في فترة التلقيح  ،والثلث األخير من الحمل 650 :جرام
· الحيوانات مع انجاب عدد واحد 950 :جرام
 الحيوانات مع انجاب عدد اثنين  1250 :جراميحظر تناول العلف في وقت واحد مع فيتامين D2
يحفظ في مكان بارد ومحمي من الرطوبة

علف تكمييل لألغنام املخصصة للحوم

Ctra. de Zaragoza. 22200 Sariñena ı Huesca ı España
Tels.: +34 974 570 913 ı +34 620 511 172 ( يلودı Manuel Ardid)
 ينورتكلا ديربinfo@alfalfamonegros.com ı www.alfalfamonegros.com

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف باستاوو نوفلت0548298753

KINGDOM OF ARABIA SAUDI
 ينورتكلا ديربinfo@alfalfaazahar.com ı www.alfalfaazahar.com
Tels.: +34 620 511 172 ( يلودı Manuel Ardid)

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف باستاوو نوفلت0548298753

