LactoStart®
Συµπληρωµατική τροφή για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
για την πρόληψη κέτωσης και την αποφυγή µεταβολικών διαταραχών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το LactoStart® είναι συµπληρωµατική τροφή που
χορηγείται σε αγελάδες γαλ/γης για προστασία από
την κέτωση και διασφάλιση υψηλών αποδόσεων.
Συνιστάται για αγελάδες υψηλής γαλ/γης και για
πρωτόγεννες.
Οι εξασθενηµένες ή ελλειποβαρείς αγελάδες
χρειάζονται το ειδικό αυτό προϊόν για τη στήριξη του
µεταβολισµού και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου της
ενέργειας.
Η άµεσα διαθέσιµη ενέργεια από γλυκόζη, η
προστατευµένη πρωτεΐνη και τα µεταβολικά ενεργά
συστατικά συνδυάζονται και παρέχουν αξιόπιστα
αποτελέσµατα.
Το LactoStart® παρέχει αποτελεσµατική προστασία
κατά της κέτωσης την περίοδο του τοκετού.
Χαρακτηριστικά προϊόντος LactoStart®:
 Υψηλά διαθέσιµες πηγές ενέργειας (παραγωγή
διαλυτών
σακχάρων
από
αµινοξέα
&
προπανοδιόλη).
 Υψηλή περιεκτικότητα σε νιασίνη.
 Σύµπλεγµα βιταµινών Β για αποτελεσµατικότερο
µεταβολισµό.
 Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη (By Pass).

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ (Met)
ΛΥΣΙΝΗ (Lys)
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΝΑ Kg
BITAMINH E (3a700)
BITAMINH B1 (3a821)
BITAMINH B2
BITAMINH B6 (3a831)
BITAMINH B12
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314)
ΠΑΝ.ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841)
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)

27,00
9,50
3,00
7,00
1,00
0,80
0,10
0,40
0,60
1,50

1.500 mg
90 Ι mg
35 mg
30 mg
850 mcg
110.000 mg
115 mg
9 mg

ΣΥΝΘΕΣΗ
Κραµβάλευρο προστατευµένο στη µεγάλη κοιλιά,
1.2
προπανοδιόλη,
γλουτένη
αραβοσίτου
προστατευµένη στη µεγάλη κοιλιά, πίτυρα σίτου,
πούλπα ζαχαροτεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο,
premix βιταµινών και ιχνοστοιχείων.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτό το συµπλήρωµα διατροφής χορηγείται σε
αγελάδες για την προετοιµασία του τοκετού καθώς
επίσης και σε µοσχίδες για αποφυγή µεταβολικών
διαταραχών, σε µέγιστο ποσοστό χορήγησης 8% της
Ξ.Ο. του ηµερήσιου σιτηρεσίου:
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Τελευταίες 3 εβδοµάδες µέχρι τον
 600 g/ζώο/ηµέρα
τοκετό
 600 g-1000 g /
ζώο/ηµέρα
Μετά τον τοκετό
(αναλόγα µε τον
(τουλάχιστον 3 - 6 εβδοµάδες)
κίνδυνο εµφάνισης
κέτωσης)
Πολύ υψηλές αποδόσεις για
στήριξη παροχής πρωτεΐνης &
 1000 g/ζώο/ηµέρα
ενέργειας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
κατάρτιση σιτηρεσίων να απευθύνεστε στους
Γεωτεχνικούς της Εταιρείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Το
διατροφικό
συµπλήρωµα
LactoStart® εισάγεται από τη Γερµανία
συσκευασµένο 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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