Uniblock
Πλάκες Λείξεως σε Κύβους (Βοοειδή, Προβατίνες, Αίγες, Ίππους, Ελάφια)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Σύνθετες κτηνοτροφικές πλάκες λείξεως πλούσιες σε
ασβέστιο, φωσφόρο, και ιχνοστοιχεία.
Είναι ανοιχτού καφέ χρώµατος σε σχήµα κύβου, µε
τρύπα κυλινδρικού σχήµατος στη µέση για να
κρεµιούνται εύκολα, υψηλής σκληρότητας (δε
ραγίζουν, δε σπάνε) και µεγάλης αντοχής στις καιρικές
συνθήκες.
Οι πλάκες λείξεως Uniblock πρέπει να χορηγούνται
µόνο σε βοοειδή, αιγο-πρόβατα, ίππους και ελάφια.










ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ kg
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (Ε6)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502)
ΙΩ∆ΙΟ (I) (E2)
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b805)
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (E8)

Κάθε πλάκα λείξεως Uniblock είναι ατοµικά
συσκευασµένη σε διαφανή προστατευτική µεµβράνη.
Έτσι:

20,00
4,00
4,50
12,50


6.000
3.500
100
22
35

Εφοδιασµός µε σηµαντικά µακροστοιχεία και
ιχνοστοιχεία.
Αύξηση έκκρισης σιέλου.
Βελτίωση συνεπώς της λειτουργίας της πέψης.
Αύξηση της κατανάλωσης τροφής.
Ρύθµιση του pH της µεγάλης κοιλίας.
Ο κίνδυνος οξέωσης µειώνεται.
Εξαιρετική γεύση.
Ανθεκτική σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Κατάλληλη για χρήση σε στάβλους και
βοσκοτόπια.
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ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό
ασβέστιο και νάτριο, οξείδιο του µαγνησίου, µελάσα
οργανική, premix βιταµινών και ιχνοστοιχείων.

Οι πλάκες λείξεως Uniblock είναι κατάλληλες και για
Βιολογική Εκτροφή σύµφωνα µε τον Καν. Ε.Ε.
834/2007 και Καν. Ε.Ε. 889/2008 (Πιστοποίηση από
τον Γερµανικό φορέα QALGmbH).

Το προϊόν παραµένει σε άριστη κατάσταση για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες,
όπως υγρασία, ζέστη.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Στη χορήγηση κατά βούληση, έως 1% του ηµερησίου
σιτηρεσίου (ίπποι 0,9%)
Προβατίνες, αίγες, ελάφια
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

γραµµάρια/ζώο/ηµέρα
10 - 20
100 - 200

Μοσχίδες

60 - 120

Ίπποι

80 - 130

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι πλάκες λείξεως Uniblock
εισάγονται από τη Γερµανία
συσκευασµένες σε κύβους των 10
κιλών.
(Κουτί
2Χ10kg).
Φυλάσσονται 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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