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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
BY PASS ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EuroTier 2018 
 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Το RUPIOL Sunline δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 

αγελαδοτρόφους να συμμορφώνονται με την αυξανόμενη ζήτηση 
των καταναλωτών να αποφύγουν τα προϊόντα φοινικέλαιου στη 
διατροφή τους διατηρώντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις. Το 
RUPIOL Sunline είναι ένα νέο καινοτόμο προϊόν με κύριο 
χαρακτηριστικό την υψηλή by pass ενέργεια και by pass 
πρωτεΐνη, με την οποία οι ενεργειακές πηγές που βασίζονται στο 

φοινικέλαιο μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως σε σιτηρέσια 
υψηλών αποδόσεων. Το ενεργειακό αυτό προϊόν έχει τουλάχιστον 
35% περιεκτικότητα σε ολικές λιπαρές ουσίες, το οποίο είναι 
εξαιρετικά σταθερό στο περιβάλλον της μεγάλης κοιλίας και παρέχει 
την ενέργεια στο λεπτό έντερο, από by pass έλαια με υψηλή 
αναλογία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA). Η by pass 
πρωτεΐνη (85%), η οποία περιέχεται στο RUPIOL Sunline είναι 

από μη γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες προάγει τον 
σχηματισμό των πρωτεϊνών του γάλακτος. Τα περιέχοντα θειούχα 
αμινοξέα υποστηρίζουν επίσης τον μεταβολισμό των αγελάδων 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Καινοτόμος διαδικασία παραγωγής Module Processing Feed 
Technology. 

 Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, η ελαιοκράμβη ψυχρής 
έκθλιψης υποβάλλεται σε υδροθερμική επεξεργασία , 
συμπυκνώνεται με έλαιο κράμβης ψυχρής πίεσης. Σε ένα 
περαιτέρω βήμα, τα σωματίδια επικαλύπτονται με ειδικά 
παραγόμενο υψηλού σημείου τήξεως ηλιέλαιο  και έτσι 
προστατεύονται από την αποδόμηση στη μεγάλη κοιλία των 
μηρυκαστικών. 
 

 

ΟΦΕΛΗ: 
 

 Αξιόπιστη χορήγηση ενέργειας και πρωτεΐνης για υψηλή 
γαλακτοπαραγωγή και λιποπρωτεΐνη στο γάλα 

 Αξιόπιστη υποστήριξη του μεταβολισμού για σταθερά 
υψηλές αποδόσεις 

 Μη γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες (GMO-free) 
 Πιστοποιημένο με QS, VLOG, GMP+, A-Futter, AMA 

pastus+ 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Το συμπλήρωμα διατροφής RUPIOL Sunline, χορηγείται σε 

ποσότητα 0,5 – 1,5 kg σε αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Επίσης μπορεί να χορηγηθεί σε παχυνόμενους μόσχους. Δεν 
ενδείκνυται η άλεση του RUPIOL Sunline.  Οποιαδήποτε αλλαγή 
τροφής να γίνεται σταδιακά σε 7-10  ημέρες. Οι Γεωτεχνικοί της 
Εταιρίας είναι στη διάθεση σας για τον καταρτισμό σιτηρεσίων. 

 
 
    

 

 
 

 
 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ %     22,5 
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ %     34,6 
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ %       9,7 
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ %       4,8 
ΥΓΡΑΣΙΑ %       9,0 
  

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) %       0,47 
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) %       0,77 
ΝΑΤΡΙΟ (Na) %       0,02 
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Μg) %       0,26 
   

ΜΕ Μηρυκαστικά MJ/kg     21,80 
Καθαρή Ενέργεια Γαλ/γής (NEL) MJ/kg     15,50 
ΛΥΣΙΝΗ %       1,35 
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ %       0,45 
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ +ΚΥΣΤΙΝΗ %       1,00 
   

UDP (8)                                  % πρωτεΐνης     85,0 
nXP g/kg   208,0 
RNB g/kg   +2,72 
DVE g/kg   172,0 
OEB g/kg     13,6 
NDF g/kg   210,0 
ADF g/kg   149,3 
   

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 

 
  

C 12:0 g/kg       0,3 
C 14:0 g/kg       2,6 
C 16:0 g/kg     26,4 
C 16:1 g/kg       0,7 
C 18:0 g/kg   111,6 
C 18:1 g/kg   158,4 
C 18:2 g/kg     35,0 
C 18:3 g/kg     13,7 
C 20:0 (και λοιπά) g/kg       7,1 
   

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ 

 
  

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ BHT (E321) mg   985 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ελαιοκράμβη ψυχρής έκθλιψης (υδροθερμική 
επεξεργασία), προστατευμένα φυτικά λίπη και έλαια, 
έλαιο κράμβης (ψυχρή πίεση). 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακιά των 25 Kg 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Το Rupiol Sunline παράγεται από την Fanon doo σε 
συνεργασία με την Γερμανική GELAMIN – Gesellschaft für 
Tierernährung mbH. Δεν περιέχει γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και εναρμονίζεται με 
τους κανονισμούς της ΕΕ 1829/2003 και 1830/2003.  

071118 

 
 \

 
 

mailto:info@viozokat.gr
http://www.viozokat.gr/

