Bovimin
Βιολογικός ισορροπιστής για βοοειδή
(αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, αγελάδες σε ξηρά περιόδο, µοσχίδες και παχυνόµενους µόσχους)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Φωσφορικό µονο-ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, οξείδιο
του µαγνησίου, ανθρακικό ασβέστιο, οργανική µελάσα,
premix βιταµινών και ιχνοστοιχείων.

Ο
βιολογικός
ισορροπιστής
Bovimin
προορίζεται για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και
βοοειδή, και περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε
φώσφορο για την εξισορρόπηση του σιτηρεσίου.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 Ca/P = 1:1
 Υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου
 Υψηλής ποιότητας βιταµίνες
 Άριστη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία
 Εγκεκριµένο για βιολογική παραγωγή

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)

σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε. No
834/2007 και 889/2008

ΟΦΕΛΗ
 Περισσότερο γάλα
 Καλύτερη γονιµότητα
 Ασφαλής οικολογική / βιολογική παραγωγή
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για σιτηρέσια πλούσια σε ασβέστιο (καλαµπόκι,
ενσίρωµα χόρτου µε υψηλή αναλογία σε τριφύλλι,
πούλπα ζαχαρότευτλων).
Ο ισορροπιστής Bovimin περιέχει µεγαλύτερη
ποσότητα σε Βιταµίνη Α, Βιταµίνη D3 και
ιχνοστοιχεία από την πλήρη τροφή. Για αυτό το
λόγο θα πρέπει να παρέχεται στις αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής µόνο σε ποσότητα 100-200
g, στα νεαρά βοοειδή 50-120 g και στα µοσχάρια
(µε λειτουργική Μ.Κ.) 20-50 g ανά ζώο την ηµέρα.
 130 g

20 kg γάλα

(15 kg Ξ.Ο.)

 150 g

25 kg γάλα

(17 kg Ξ.Ο.)

 170 g

30 kg γάλα

(19 kg Ξ.Ο.)

 190 g

35 kg γάλα

(21 kg Ξ.Ο.)

 210 g

I.U.
I.U.
mg

ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ(Zn) (3b603)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502)
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
ΙΩ∆ΙΟ (I) (3b202)
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304)
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (E8)

mg
mg
mg
mg
mg
mg

7.500
4.000
1.200
100
22
40

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα προϊόντα της Josera πληρούν
τις προδιαγραφές ποιότητας και
ελέγχου των παρακάτω φορέων:
DLG plus, QS, A food, DIN EN
ISO 9001, HACCP, GMP+, IFS
(International Food Standard)

10 g/kg πρόσληψης ξηράς ουσίας (Ξ.Ο.)
(13 kg Ξ.Ο.)

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg
BITAMINH A (3a672a)
650.000
BITAMINH D3 (3a671)
120.000
BITAMINH E (3a700)
2.000

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

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

15 kg γάλα

10,00
10,00
5,00
12,50

050718

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

Κύριες εφαρµογές
Πρώιµη φάση ξηράς
περιόδου

Προετοιµασία
τοκετού

Γαλακτοπαραγωγή

●

●

ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.
3ο ΧΛΜ E.O. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ: 2351025222, FAX: 2351025228

Νεαρά
βοοειδή

Βοοειδή
πάχυνσης

Θηλαζόµενες
αγελάδες
●
JOSERA HELLAS Α.Ε.

e-mail: info@viozokat.gr
www.viozokat.gr

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ Ο∆ΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
54500 ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310534309

