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223 - ROMINO FLEX 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΕΑΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ 
Σε θηλάζοντα μοσχάρια,αρνιά και κατσίκια από την 7η έως την 35η ημέρα  
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: To Romino Flex προορίζεται για νεογέννητα μοσχάρια, αρνιά και κατσίκια από την 7η έως την 35η 

ημέρα της ζωής τους. Αρχικά τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα (περίπου 50-100 g/ ζώο/ ημέρα) και σταδιακά αυξήστε την 
ημερήσια ποσότητα, όσο τα ζώα μεγαλώνουν. Όταν η ημερήσια ποσότητα είναι 1 κιλό/ ζώο για τα μοσχάρια ή είναι 300-
400 g/ ζώο/ ημέρα για αρνιά και κατσίκια, αρχίστε την σταδιακή μείωση της χορηγούμενης ποσότητας υποκατάστατου 
γάλατος, το οποίο θα πρέπει να σταματήσει να δίνεται τις επόμενες 10-14 ημέρες.  Σημαντικός παράγοντας είναι η 
διατήρηση της υγιεινής στο στάβλο. Οι ταΐστρες πρέπει να αδειάζουν καθημερινά από τα υπολείμματα τροφής. Παράλληλα 
με την τροφή και το γάλα, χορηγείστε στα νεαρά ζώα καλής ποιότητας, φρέσκο νερό. 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, ηλιάλευρο (υδροθερμικά επεξεργασμένο), μελάσα ζαχαροτεύτλων, κραμβόπιτα (υδροθερμικά 

επεξεργασμένη), κριθάρι, κραμβάλευρο (υδροθερμικά επεξεργασμένο) full fat σόγια (extruded), πίτυρα σίτου, 
αποξηραμένοι σπόροι ζυθοποιίας, περιβλήματα σόγιας (υδροθερμικά επεξεργασμένα), λιναρόσπορος (extruded), μηδική, 
ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονο-ασβέστιο, αλάτι, διττανθρακικό νάτριο,  οξείδιο του μαγνησίου.. 
 
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: 
Ολ. Αζωτούχες Ουσίες:            19 %   Ασβέστιο (Ca):  1,1 % 
Ολ. Λιπαρές Ουσίες:  5 %   Φώσφορος (P):  0,73 % 
Ολ. Ινώδεις Ουσίες:  9 %   Νάτριο (Na):  0,37 % 
Ολ. Τέφρα:   8 %   Μαγνήσιο (Mg):  0,33 % 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΤΡΟΦΗΣ: 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ: - Αντιοξειδωτικά BHA (E320) 7 mg, BHT (E321) 16 mg, - συντηρητικά: φορμικό 
οξύ (E 236) 235 mg, φορμικό ασβέστιο (E 238) 235 mg, γαλακτικό οξύ (E 270) 265 mg, φουμαρικό οξύ (E 297) 195 mg, 
κιτρικό οξύ (E 330) 30 mg. 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ: - Βιταμίνες, Προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου 
αποτελέσματος: Βιταμίνη A (3a672a) 16.000 I.U.; Βιταμίνη D3 (3a671) 7.080 I.U.; Βιταμίνη E (all rac- -Tocopherol-
acetate) (E 3a700) 155 mg; - Ιχνοστοιχεία: Ψευδάργυρος - Zn (3b603 Zinc oxide) 98 mg; Σελήνιο - Se (E8 Sodium 
selenite) 0,4 mg; Χαλκός - Cu (3b405 Cupric sulphate(II), pentahydrate) 6 mg; Mαγγάνιο (3b502 Manganous(II) oxide) 86 
mg; Σίδηρος (3b103 Ferrous sulphate(II), monohydrate) 38 mg; Iώδιο (3b201 potassium iodide) 1,9 mg; - Αμινοξέα, άλατα 
αμινοξέων και ανάλογες ουσίες: L-Λυσίνη θειϊκή (E 3.2.5.) 4.600 mg, DL-Mεθειονίνη (3c301) 590 mg, L-Θρεονίνη 
(3c410) 590 mg. 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ – Σταθεροποιητές της χλωρίδας του εντέρου (Ζωντανή μαγιά): Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077 (E 1711, 4b1711) 9,4 x 108 CFU 

OΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Διατηρήστε την τροφή σε χώρο δροσερό και ξηρό, προφυλάξτε την από την απευθείας 

έκθεση στον ήλιο ή βροχή. Η ημερομηνία λήξης ισχύει μόνο αν το προϊόν αποθηκευτεί σε συνθήκες καλής υγιεινής και σε 
δροσερό και ξηρό. Δεν ισχύει η εγγύηση όταν η αποθήκευση είναι ακατάλληλη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σάκοι πλαστικοί, 30 κιλών.  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ: 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:  Η τροφή ROMINO FLEX αποτελείται από μη γενετικά 

τροποποιημένες πρώτες ύλες (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΕ 1829/2003 και 1830/2003) 
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