Kälberkost
Εναρκτήριο µίγµα απογαλακτισµού νεαρών µόσχων σε µορφή νιφάδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Kälberkost είναι µια εύγεστη τροφή σε Muesli,
ειδικά σχεδιασµένη για πρώιµη κατανάλωση ξηράς
τροφής στις πρώτες εβδοµάδες της ζωής τους.
Τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του Kälberkost είναι:
•
Η κοκκώδης µορφή και η υπέροχη γεύση
αυξάνει την πρόσληψη της τροφής.
•
Τα εύγευστα συστατικά του µελάσα, πούλπα
µήλου και νιφάδες καρπών, κάνουν το
Kälberkost πολύ νόστιµο και πιο εύπεπτο, έτσι
αναπτύσσεται ταχύτερα η µεγάλη κοιλία και
βελτιώνεται η απόδοση.
•
Για δυνατούς και υγιείς µόσχους απαιτείται
κάλυψη των αναγκών σε πολύτιµες βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία.
Το Kälberkost χορηγείται από την πρώτη εβδοµάδα
και θα πρέπει να δίνεται καθηµερινά φρέσκο σε µικρές
και αυξανόµενες ποσότητες.
Οι µόσχοι µπορούν να απογαλακτιστούν νωρίτερα µε
τη χρήση του Kälberkost. Αυτό εξαρτάται από την
ποσότητα πρόσληψης της τροφής.
Όταν η κατανάλωση του Kälberkost αυξηθεί σε 0,75 1 kg /ηµέρα είναι δυνατή η µετάβαση σε ξηρά τροφή.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
ΝΑΤΡΙΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

18,50
5,00
6,00
8,50
1,40
0,60
0,60
11,50 MJ/Kg

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg
BITAMINH A (3a672a)
20.000
BITAMINH D3 (Ε671)
3.000
BITAMINH E (3a700)
250
BITAMINH B1 (3a821)
13
BITAMINH B2
7
BITAMINH B6 (3a831)
6
BITAMINH B12
50
BITAMINH K3 (3a710)
2
ΠΑΝΤ. ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841)
25
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314)
45
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)
2
ΧΟΛΙΝΗ-Cl (3a890)
500
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880)
1.000
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603)
120
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (E5)
120
ΣΙ∆ΗΡΟΣ (Fe) (E1)
180
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
20
ΙΩ∆ΙΟ (I) (3b202)
1
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (E8)
0,4

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

ΣΥΝΘΕΣΗ
Νιφάδες κριθαριού θερµικά επεξεργασµένες, νιφάδες
αραβόσιτου θερµικά επεξεργασµένες, ψηµένος
σογιόσπορος, άλευρο λιναρόσπορου, µελάσα
ζαχαροτεύτλων, πούλπα µήλου, σιτάρι, φωσφορικό
ασβέστιο και νάτριο, χλωριούχο νάτριο, πρόµιγµα
προσθετικών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Εβδοµάδα

Ηµερήσια ποσότητα
γάλακτος

1η

4-6 lit πρωτόγαλα

2η

4-6 lit υποκατάστατο
γάλακτος*
4-6 lit υποκατάστατο
γάλακτος*
2-4 lit υποκατάστατο
γάλακτος*

3η – 6η
7η – 8η

κατά βούληση
κατά βούληση
κατά βούληση

*Συγκέντρωση ροφήµατος: 100-125 γραµµάρια/λίτρο

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Το εναρκτήριο muesli premium
ποιότητας Kälberkost εισάγεται
από τη Γερµανία συσκευασµένο σε
σάκους των 20 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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