
Διαιτητική ανόργανη ζωοτροφή για µηρυκαστικά
Ειδικός διατροφικός σκοπός: Μείωση του κινδύνου οξέωσης

ACIDO DIGEST

Αριθμός Παρτίδας/Batch:

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν 
από:

Σύνθεση:
(11.1.1) Ανθρακικό ασβέστιο (εναπόθεση ορυκτών ασβεστόλιθων), (13.1.1) 
Προϊόντα της αρτοποιίας και της βιομηχανίας ζυμαρικών (έχουν υποστεί 
ζύμωση), (1.11.6) Ζωοτροφή σίτου, (11.5.3) Ανθρακικό κάλιο, Γεντιανή (Gentian) 
(001686-EN), (11.3.11) Όξινο φωσφορικό νάτριο, (12.1.5) Ζύμες, Αρτεμισία το 
αψίνθιον (Wormwood plant) (001337-EN).
Πρόσθετες ύλες ανά kg:
Eνώσεις ιχνοστοιχείων: 3b413 Χαλκός (ως Χηλικό σύμπλοκο χαλκού(ΙΙ)–γλυκίνης, 
ένυδρο (στερεό)): 190 mg/kg, 3b506 Μαγγάνιο (ως Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο 
μαγγανίου-γλυκίνης): 230 mg/kg, 3b607 Ψευδάργυρος (ως Ένυδρο χηλικό 
σύμπλοκο ψευδαργύρου–γλυκίνης (στερεό)): 13 mg/kg, 3b103 Σίδηρος (ως 
Μονοένυδρος θειικός σίδηρος(ΙΙ)): 342 mg/kg, 3b301 Κοβάλτιο (ως Τετραένυδρο 
οξικό κοβάλτιο(II)): 47 mg/kg.
Αναλυτικά συστατικά: Ασβέστιο 23 %, Νάτριο 4,3 %, Μαγνήσιο 2 %, Φώσφορος 
0,67 %, Άμυλο 11 %, Σάκχαρα (σύνολο) 0,9 %.
Εταιρεία/Παρασκευαστής:  TECHNOVET-EUROTONIC  Z.A. de lumunoch, 200 Rue 
Pierre & Marie Curie, 29510 BRIEC, FRANCE, Tel.: (+33) 02 98 64 46 32. 
Αριθμός έγκρισης: αFR29020702.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση:
Ενήλικα βοοειδή: 320 g (1 φακελίσκος) ανά ζώο ανά ημέρα.
Αιγοπρόβατα: 80 g (¼ φακελίσκου) ανά ζώο ανά ημέρα.
Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης: έως 2 μήνες.
Για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες: έως δύο μήνες από την έναρξη της γαλουχίας.
Διασφαλίστε το ισόρροπο του σιτηρεσίου ως προς την επαρκή πρόσληψη της ζωοτροφής και τις ινώδεις 
ουσίες, περιορίστε την παροχή/πηγή εύκολα ζυμώσιμων υδατανθράκων (γρήγορου αμύλου). Ειδικά για τις 
αγελάδες υψηλής απόδοσης και άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση υπό εντατική διατροφή.
Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου πριν από τη χρήση των ζωοτροφών ή πριν από την παράταση της περιόδου 
χρήσης. Ένα επίπεδο άνω των 10 mg χαλκού ανά kg συνολικού ημερήσιου σιτηρεσίου μπορεί να βλάψει σοβαρά την
υγεία ορισμένων φυλών προβάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.                                                     
Πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για την αποφυγή της έκθεσης στο κοβάλτιο μέσω της εισπνοής 
ή της δερματικής οδού.
Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.
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Καθαρό βάρος: 320 g
Διανομέας:


