290-PROTEIN EXTRA-V
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., σε συνεργασία µε καταξιωµένους
εξειδικευµένους επιστήµονες, ανέπτυξε µια νέα σειρά
µιγµάτων συµπυκνωµένων ζωοτροφών για βοοειδή. Σκοπός
της δηµιουργίας της νέας σειράς προϊόντων είναι η διατήρηση
της υγείας των ζώων σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα, η
αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Τελικός στόχος είναι η
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η µείωση του
κόστους παραγωγής.
Η φιλοσοφία ανάπτυξης των νέων προϊόντων στηρίζεται στην
παγκοσµίως κυρίαρχη σήµερα αρχή της «διατροφής µε
ακρίβεια» (precision feeding). Σύµφωνα µε την αρχή αυτή,
στα µηρυκαστικά χορηγούνται εκείνες οι ποσότητες και
αναλογίες θρεπτικών συστατικών που, µεγιστοποιούν την
απόδοση της µικροβιακής χλωρίδας της µεγάλης κοιλίας και
την πεπτικότητα των ζωοτροφών.
Το Protein Extra, χορηγείται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
για να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις σε πρωτεΐνη, ειδικά όταν
το σιτηρέσιό τους βασίζεται σε ενσίρωµα. Επίσης χορηγείται
σε µόσχους πάχυνσης ως πρωτεϊνική πηγή. Το Protein Extra
µπορεί να αντικαταστήσει το σογιάλευρο. Λόγω της ειδικής
θερµικής επεξεργασίας του έχει υψηλό ποσοστό bypass
(προστατευµένης) πρωτεΐνης στη µεγάλη κοιλία για την
µεγαλύτερη αξιοποίηση της, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται
τα παρακάτω οφέλη:

Μείωση του κόστους διατροφής.
∆ιατήρηση της γαλακτοπαραγωγής και των πρωτεϊνών
του γάλακτος σε υψηλά επίπεδα.
Υψηλή ηµερήσια αύξηση του ζώντος βάρους µόσχων
πάχυνσης.
Ποικιλία πρωτεϊνικών πηγών που διασφαλίζουν την
οµαλή λειτουργία της µεγάλης κοιλίας.
Κατάλληλη µορφή και εξαιρετική γευστικότητα,
σηµαντικοί παράγοντες στη διατροφή βοοειδών.
Σηµαντική βελτίωση της υγείας και της γονιµότητας µε
τη συµµετοχή µίγµατος βιταµινών και ιχνοστοιχείων.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Prorein Extra χρησιµοποιείται ως πρωτεϊνική
πηγή για την παρασκευή µιγµάτων συµπυκνωµένων
ζωοτροφών για βοοειδή. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την χρησιµοποίηση του
προϊόντος αυτού και για την κατάρτιση σιτηρεσίων
να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρείας.
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ

43,00
6,50
9,0
9,00
10,00

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ Kg
Βιταµίνη A (Ρετινόλη, Ε672)
Βιταµίνη D3 (Χολοκαλσιφερόλη, Ε671)
Βιταµίνη E (α-τοκοφερόλη)
Zn ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ : ZnOxide (E6)
Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ : Mn(II)Oxide (E5)
Cu ΧΑΛΚΟΣ ΧΗΛΙΚΟΣ: (E4)
I ΙΩ∆ΙΟ : K-Iodide (E2)
Co ΚΟΒΑΛΤΙΟ:Co(II)Carbonate (E3)
Se ΣΕΛΗΝΙΟ : Na-Selenite (E8)

52.0000I.U.
7.2000I.U.
1000mg
2400mg
2400mg
600mg
120mg
1,200mg
1,200mg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : σακί 40 Kg
ΜΟΡΦΗ : Pellet
ΣΥΝΘΕΣΗ
Σογιάλευρο
γενετικά
τροποποιηµένο,
DDGS,
Bypass ηλιάλευρο, Bypass κραµβάλευρο, ουρία
βραδείας αποδέσµευσης. Η διαδικασία παραγωγής
περιλαµβάνει ειδική θερµική επεξεργασία, µε
Hygieniser, µε την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή
των παθογόνων µικροοργανισµών που πιθανόν να
περιέχονται στις πρώτες ύλες (π.χ. η βρουκέλλα του
µελιταίου πυρετού, η σαλµονέλλα κ.ά.) διασφαλίζοντας
έτσι την υγεία των ζώων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων σύµφωνα µε τα πρότυπα
ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP) πιστοποιηµένο από την TÜV HELLAS.
Κωδικός Έγκρισης EE : αEL6100001.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρίας 270815
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