
Promotor-L 47 تربية الدواجن 
أحامض أمينية )أيرسية الدوران( يف الشكل الطبيعي الفعال وفيتامينات قابلة للذوبان يف املاء

الفيتامينات

11.8 غل-برولني:5.6 غل-إيزوليوسني:4.6 غل-سيستني:7.4 غل-أالنني:

12 غل-سريين:8.7 غل-ليوسني:17.8 غل-حمض الجلوتاميك:8.6 غل-أرجينني:

6.2 غل-ثريونني:7.6 غل-ليسني:10.3 غل-غليسني:10 غل-حمض األسبارتيك:

3.1 غل-تريوسني:1.8 غل-ميثيونني:1.5 غل-هيستيدين:5.8 غل-فينيل أالنني:

مقدار ضئيلهيدروكيس برولني:0.6 غل-تريبتوفان:9.3 غل-فالني:

 1.125 غ                  فيتامني ب16.256 غنيكوتينامايد

2.5 غ                 إينوزيتول7.5 غD-بانثينول

1 مغ                 بيوتني1.75 غفيتامني ب1 / الثيامني

2.5 غفيتامني ب2

يف كل لرت من املنتج:األحامض األمينية يف كل لرت من املنتج:

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar)

08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (Spain)

الهاتف: 133 495 938 (34+)

 www.calier.es   laboratorios@calier.es 

MÉXICO

الهاتف:3337774343-59 (52+)  
fmanzano@indukern.com.mx

PORTUGAL

الهاتف:219248140 (351+) 
calier@calier.pt

VENEZUELA

الهاتف: 3228880 244 (58+)
labcalier@cantv.net

DEUTSCHLAND

الهاتف: 6658355 4721 (49+)
info@calier.de

POLSKA

الهاتف: 521 7214 95 (48+)
calierpolska@calier.com.pl

ITALIA

الهاتف: 3319744978 (39+)    
info@calier.it

ARGENTINA

الهاتف: 674 / 8668 / 5411-4582-3697
calier@calier.com.ar

COLOMBIA

الهاتف: 14107222 (57+) 
laboratorios@calierandes.com

URUGUAY

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

MAROC

الهاتف: 54 08 80 (537 212) 
info@calier.ma

REPÚBLICA DOMINICANA

الهاتف: 412-5585 (809+)
info@grupoindukern.com.do

BRASIL (HERTAPE CALIER)

الهاتف: 3537-4300(31)55+
hertapecalier@hertapecalier.com.br

laboratorios@calier.es البلدان األخرى: يُرجى االتصال مبوزعك املحيل أو بالربيد اإللكرتوين*

• عند استقبال الدواجن.	
• أثناء فرتات التوتر.	
• عندما يطرح الدجاج الريش.	
• أثناء االختالالت ونقص التغذية.	

دواعي االستخدام
الجرعة وطريقة االستخدام:

• عن طريق الفم من خالل مياه الرشب.	
• األسبوع األول من الحياة: 1 مل / لرت، ملدة 5 إىل 7 أيام.	
•  يف اللحظات التي تكون فيها الحاجة أكرب )التوتر، ردود الفعل الناتجة عن التلقيح، تقييد التغذية( : 	

من 0.5 إىل 1 مل / لرت.
• أصناف أخرى: 2 مل / 10 كغ من وزن الجسم / اليوم، خالل 4 أو 5 أيام.	

• يحّسن مردودية اإلنتاج للدواجن، ويساعد عىل زيادة الوزن وتخفيض معدل التحويل الغذايئ ونسبة الوفيات.	
• عند الدجاج البياض والالحم: يحّسن نسبة وضع البيض والخصوبة وفقس البيض.	
• عند الفرخة، يزيد من تجانُس املجموعة ويساعد عىل تحقيق أوزان قياسية.	

التأثريات



تربية الدواجن

تركيبة

جديدة

أحامض أمينية )أيرسية الدوران( يف الشكل الطبيعي الفعال وفيتامينات قابلة للذوبان يف املاء

 ليك تتحقق نتائجك بأقىص قدر ممكن 
من الفعالية

زمون برعاية الحيوان مل�ت

Promotor-L 47 تربية الدواجن 



تركيز Promotor-L 47 )يف املاء العرس(

يف املنتجات األخرى تظهر طبقة زيتية بعد 24 ساعة

Promotor-L 47  تربية الدواجن
أحامض أمينية )أيرسية الدوران( يف الشكل الطبيعي الفعال وفيتامينات قابلة للذوبان يف املاء

Promotor-L 47منتج منافس

عايل الذوبان
تركيبة قابلة للذوبان بشكل كامل من أجل تحقيق استعامل أفضل، مع تجّنب أي 
مشاكل يف خزّانات وأنابيب املياه. تسّبب منتجات أخرى مع مرور الوقت انسداد 

ع من حدوث هذا املشكل. األنابيب أو ترَُسِّ

ثبات عاٍل
يفتقر إىل أي عنرص سهل التدهور، مثل الفيتامينات الذائبة يف الدهون، التي قد تسبب انسداد 

األنابيب أو تشكيل بيوفيلم )غشاء حيوي رقيق(.
تبقى الجودة سليمة لفرتة أطول وال تَحُدث تفاعالت من شأنها اإلخالل بجودة املاء.

تركيبة متوازنة
املثايل”.  “الربوتني  الدواجن مبا يتامىش مع مفهوم  احتياجات  يلبي 
ليك تحصل الدواجن عىل الكمية  الالزمة، ال أكرث وال أقل، من كل 

حمض أميني.

غري ممزوج

1 مل / لرت

0,5 مل / لرت

منتج منافس  Promotor-L 47 بدون طبقة زيتية

ممزوج 1 مل / لرت

Promotor-L47

منتج عايل الرتكيز
للنظام الغذايئ يف لحظات معينة من الدورة اإلنتاجية  يتم ضبط كمية كل حمض أميني بحيث تشكّل، من دون اإلفراط فيها، مكّمالً مثالياً 

للدواجن.

منتج غري ممزوج

منتج منافس منتج منافس

أحامض أمينية ذات قابلية للهضم عالية
يحتوي عىل 19 حمضاً أمينياً، األساسية منها وغري األساسية، وتُعترب جميعها الزمة للتنمية املثالية للدواجن. جميع 

األحامض األمينية هي أيرسية الدوران، مام يجعلها قابلة للهضم بشكل كبري.

D-حمض أمينيL-حمض أميني
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• نسبة أقل من الوفيات 	
• تجانس أكرب	
• ارتفاع متوسط الربح اليومي	
• زيادة الوزن النهايئ	
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% الوفيات عدد البيضات لكل طائر

الوزن عند 
الذبح )كغ(

معدل التحويل
الغذايئ

عدد البيضات لكل طائر

يطّور معايري األداء يف مشاريع اإلنتاج الحيواين
دجاج التسمني

• نسبة أقل من الوفيات	
• تجانس أفضل 	
• خصوبة أكرب 	
• معدل تفريخ أعىل 	
• ارتفاع معدل فقس البيض	

• معدل التحويل الغذايئ	
• ارتفاع متوسط الربح اليومي	
• زيادة الوزن النهايئ	

• تجانس أفضل	
• زيادة إنتاج البيض	
• نسبة أقل من الوفيات 	
• انخفاض معدل التحويل الغذايئ	

83,97

أُجِري االختبار مع 800 فرخة عمرها 1 يوم من ساللة هايسكس البيضاء. مجموعتان من 100 طائر. أُعيد االختبار 4 مرات.  
الربازيل، سبتمرب 2012. 

أُجري االختبار يف إسبانيا. ساللة لوهامن LSL. طريقة االستخدام املتبعة: ابتداًء من األسبوع 
م جرعة 1 مل / لرت من مياه الرشب كل 4 أسابيع. أبريل 2011.  18 لغاية األسبوع 70، تُقدَّ

أُجري االختبار يف إسبانيا. ُساللة كوب 500. طريقة االستخدام املتبعة: األسبوع األول، 7 أيام: 1 مل / لرت. األيام 15 و16 و17 و18، 
يومان قبل تلقيح داء الغومبورو ويومان بعده. الجرعة: 0.5 مل / لرت. العمر عند الذبح: 47 يوماً. ديسمرب 2012.

أُجري االختبار يف إسبانيا. ساللة روس 308، 65 أسبوعاً. طريقة االستخدام املتبعة: 
األسبوع األول، 7 أيام: 1 مل / لرت. األسابيع 4 و11 و18 و25 و32: 3 أيام، بنسبة 

0.5 مل / لرت. يناير 2012. 

دجاج الحم

Promotor-L 47
منتج آخر
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