F-Konzentrat
Συµπληρωµατική τροφή για βοοειδή
για τη σταθεροποίηση του ολικού σιτηρεσίου (TMR)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η συµπληρωµατική τροφή F-Konzentrat χρησιµοποιείται
για να σταθεροποιεί το ολικό σιτηρέσιο φρέσκο (π.χ.
ολικό µικτό σιτηρέσιο, άλλα µικτά σιτηρέσια). Προστατεύει
το ολικό σιτηρέσιο από υπερθέρµανση και µειώνει τη
διαδικασία µικροβιολογικής ζύµωσης. ∆ιατηρεί την
ποιότητα της τροφής και βελτιώνει την πρόσληψή της µε
αποτέλεσµα καλύτερες αποδόσεις των ζώων ειδικά τους
θερµούς θερινούς µήνες.
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
• αλευρώδη µορφή (πούδρα)
• εύκολη ανάµειξη και χρήση
• οξέα µε άµεση αποτελεσµατικότητα

3,00
15,00

ΣΥΝΘΕΣΗ
Χλωριούχο νάτριο, µυρµηκικό ασβέστιο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ANA Kg
Σορβικό οξύ (Ε200), κιτρικό οξύ (Ε330)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προσθέστε 1 kg F-Konzentrat ανά τόνο ολικού
σιτηρεσίου
(TMR).
Σε
περίπτωση
σοβαρών
προβληµάτων όπως υπερθέρµανσης (κακή ποιότητα
ενσιρώµατος, θερµοί θερινοί µήνες), η ποσότητα µπορεί
να αυξηθεί σε 2 kg F-Konzentrat ανά τόνο ολικού
σιτηρεσίου (TMR).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατάρτιση
σιτηρεσίων να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της
Εταιρείας.
Σηµείωση: η υπερθέρµανση της τροφής είναι συνέπεια
της έντονης µικροβιολογικής ανάπτυξης στη χορτονοµή.
Παρατηρούνται τεράστιες απώλειες των θρεπτικών
συστατικών και της ενεργειακής αξίας της τροφής. Την
ίδια στιγµή αναπτύσσονται επικίνδυνες τοξίνες. Άµεσες
συνέπειες είναι: οι µεταβολικές διαταραχές, η
υπερβολική µείωση πρόσληψης της τροφής και
εποµένως η µειωµένη παροχή θρεπτικών συστατικών µε
αποτέλεσµα την εµφάνιση προβληµάτων γονιµότητας,
υγείας και αποδόσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις
το ανοσοποιητικό σύστηµα επηρεάζεται αρνητικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Η συµπληρωµατική τροφή
F-Konzentrat εισάγεται από
τη Γερµανία συσκευασµένη
σε σάκους των 25 kg.

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).
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