Bullenmast
Ισορροπιστής για εντατική πάχυνση µοσχαριών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ισορροπιστής Bullenmast είναι κατάλληλος για
παχυνόµενα µοσχάρια, τα οποία διατρέφονται µε σκοπό
την επίτευξη µέγιστης ηµερήσιας αύξησης βάρους, σε
συνδυασµό µε καλή αξιοποίηση της τροφής και άριστο
επίπεδο υγείας.
Τα παχυνόµενα µοσχάρια χρειάζονται µια βασική τροφή
υψηλής ποιότητας και µια συµπληρωµατική τροφή που
να περιέχει σόγια και δηµητριακούς καρπούς. Η
µεγιστοποίηση όµως της ανάπτυξης και η καλή υγεία των
παχυνόµενων µοσχαριών απαιτεί έναν αξιόπιστο
ισορροπιστή, τον Bullenmast.
Ο ισορροπιστής Bullenmast πληρεί όλες τις
προδιαγραφές µιας υψηλής ποιότητας συµπληρωµατικής
τροφής για παχυνόµενα µοσχάρια:
• Περιέχει όλα τα ουσιώδη ιχνοστοιχεία, καθώς και
διττανθρακικό νάτριο (σόδα).
• Καλύπτει άριστα τις ανάγκες σε βιταµίνες.
• Περιέχει χηλικά ιχνοστοιχεία.
• Τέλος, είναι κατάλληλος για παραγωγή υψηλής
ποιότητας κρέατος.
Έτσι ο ισορροπιστής Bullenmast προστατεύει το ζώο
από δυσµενείς επιπτώσεις που προέρχονται από µία
ελλιπή διατροφή, όπως είναι π.χ. η αδυναµία των οστών
και γενικά διαταραχή του µεταβολισµού και συντελεί σε:
• Υψηλή κατανάλωση της βασικής τροφής.
• Υψηλή ηµερήσια αύξηση βάρους.
• Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της τροφής.
• Ήρεµα ζώα.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανθρακικό ασβέστιο, διττανθρακικό νάτριο (σόδα),
φωσφορικό µονο-ασβέστιο, οξείδιο του µαγνησίου,
χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό ασβέστιο και νάτριο,
µελάσα ζαχαροτεύτλων, µίγµα αρωµατικών βοτάνων,
φορέας:
βήττες
σίτου,
premix
βιταµινών
και
ιχνοστοιχείων.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατά την περίοδο της ανάπτυξης - πάχυνσης θα πρέπει
να αυξάνεται η ποσότητα του Bullenmast από 100 σε
130 γραµµάρια / ζώο (Σ.Β. 500 kg) /ηµέρα.

Περίοδος προ-πάχυνσης
Κυρίως πάχυνση
Τελική πάχυνση

γραµµάρια/ζώο/ηµέρα
100
130
100 - 120

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)

21,00
3,00
5,00
7,00

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg
BITAMINH A (3a672a)
400.000
BITAMINH D3 (Ε671)
120.000
BITAMINH E (3a700)
2.000
BITAMINH B1 (3a821)
300
BITAMINH B2
27
BITAMINH B6 (3a831)
24
BITAMINH B12
500
ΠΑΝ.ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841)
90
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314)
300
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)
7

I.U.
I.U.
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg

ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b607)
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603)
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502)
ΧΗΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (Ε4)
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (Ε4)
ΙΩ∆ΙΟ (I) (3b202) (3b202)
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304)
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (Ε8)
SeProtect® (Ε8)

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

1.500
4.500
750
2.250
225
675
100
22
15
15

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
κατάρτιση σιτηρεσίων να απευθύνεστε στους
Γεωτεχνικούς της Εταιρείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Ο ισορροπιστής Bullenmast εισάγεται
από τη Γερµανία συσκευασµένος σε
σάκους των 25 kg.
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και
ξηρό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα προϊόντα της Josera πληρούν
τις προδιαγραφές ποιότητας και
ελέγχου των παρακάτω φορέων:
DLG, LGA InterCert (ISO 9001:
2008, HACCP, GMP+), QAL
Gmbh (A Futter, QS).
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