Cami
Ισορροπιστής για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ισορροπιστής Cami προορίζεται για να χρησιµοποιηθεί
στη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και
αναπτυσσόµενων-παχυνόµενων µόσχων. Εξαιτίας της
ισορροπηµένης του σύνθεσης σε βιταµίνες, µακροστοιχεία
και ιχνοστοιχεία προστατεύει από την εµφάνιση νοσηρών
καταστάσεων όπως αγονιµότητα, οστεοµαλάκυνση,
αλλοτριοφαγία κ.α. και διασφαλίζει τη µεγιστοποίηση των
αποδόσεων.
Είναι δε πολύ απαραίτητος όταν τα σιτηρέσια είναι
ελλειµµατικά σε ασβέστιο (Ca) ή έχουν µικρή σχέση Ca : P
(Ασβεστίου προς Φωσφόρο).
Ο ισορροπιστής Cami είναι ο πλέον κατάλληλος σε
περιπτώσεις εντατικής χρήσης των βοσκότοπων,
στέµφυλων
ζυθοποιίας,
υποπροϊόντων
οινοπνευµατοποιίας, δηµητριακών καρπών, πλακούντων
ελαιουργίας και τεύτλων.

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

18,00
3,00
7,00
9,00

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg
BITAMINH A (3a672a)
BITAMINH D3 (Ε671)
BITAMINH E (3a700)
BITAMINH B1 (3a821)
BITAMINH B2
BITAMINH B6 (3a831)
BITAMINH B12
ΠΑΝ.ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841)
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314)
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)
ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b607)
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603)
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502)
ΧΗΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
ΙΩ∆ΙΟ (I) (3b202)
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304)
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (Ε8)
SeProtect® (Ε8)

∆οσολογία: Ποσότητες που συνιστώνται να
χορηγούνται στην τροφή των ζώων για
µεγιστοποίηση των αποδόσεων:
γραµµάρια/ζώο/ηµέρα
Αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή
130

20 λίτρα γάλα
25 λίτρα γάλα

150
170

30 λίτρα γάλα
35 λίτρα γάλα

190
210

45 λίτρα γάλα
Αγελάδες σε ξηρά περίοδο*

250
100

Νεαρά βοοειδή

50 – 120

Μοσχάρια, µοσχίδες

20 – 50

• 15-20 κιλά ανά τόνο µίγµατος συµπυκνωµένων
τροφών (φυραµάτων) για όλα τα παραπάνω ζώα.
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ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, οξείδιο του
µαγνησίου, φωσφορικό µονο-ασβέστιο, φορέας: βήττες
σίτου, µελάσα ζαχαροτεύτλων, ριζίδια βύνης, premix
βιταµινών και ιχνοστοιχείων.

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Ο ισορροπιστής Cami 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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3ο ΧΛΜ E.O. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ: 2351025222, FAX: 2351025228

15 λίτρα γάλα
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JOSERA HELLAS Α.Ε.
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