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S c h a f f i t  Keragen® - S 
Ισορροπιστής για αιγο-πρόβατα υψηλής γαλακτοπαραγωγής 
με Keragen®   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο ισορροπιστής Schaffit Keragen® - S χρησιμοποιείται 
για γερές οπλές και υγιείς μαστούς, για υψηλή 
παραγωγικότητα των ζώων, καλή γονιμότητα και για 
σιτηρέσια υψηλής γαλακτοπαραγωγής, αναπαραγωγής 
και πάχυνσης. Περιέχει τον ενεργό παράγοντα 

Keragen, ο οποίος οδηγεί μέσω της τροφής σε άριστη 
προστασία των οπλών και μαστών από νοσηρές 
καταστάσεις. 

Ο ισορροπιστής Schaffit Keragen® - S περιέχει: 

 Βιταμίνες και ανόργανες ουσίες υψηλής ποιότητας. 

 Ευρεία σχέση ασβεστίου / φωσφόρου (Ca/P) για  

   κάλυψη των αναγκών της τροφής των προβάτων. 

 Συστατικά για την εξασφάλιση υγιών και γερών οπλών    

   (Χηλικός Zn). 

 Παράγοντες που στηρίζουν τον μεταβολισμό και την  

   καλή λειτουργία του ήπατος. 

 Ενεργούς παράγοντες για ισχυρό αμυντικό σύστημα και  

   ταχεία αναζωογόνηση. 

 Βελτιωμένη σύνθεση της κερατίνης. 

 Μεγάλη ποσότητα βιοτίνης. 

 Άριστη ποσότητα βιταμίνης D3 για να αποφεύγεται  

   τυχόν ανεπάρκεια. 

 Υψηλή ποιότητα ιχνοστοιχείων, μερικώς με την μορφή  

   χηλικών ενώσεων (προστατευμένο Se, SeProtect). 

 Αρκετή ποσότητα κοβάλτιου (Co), ώστε οι πλάκες  
   λείξεως να μην είναι τόσο απαραίτητες.  
 
Συνεπώς, ο ισορροπιστής Schaffit σε συνδυασμό με τον 

παράγοντα Keragen υποστηρίζει τις αποδόσεις των 
αιγών και προβάτων ως εξής: 

 Υψηλή γαλακτοπαραγωγή. 

 Τοκετοί απαλλαγμένοι διαταραχών. 

 Επιτυχημένη εκτροφή αρνιών. 

 Καλύτερα αποτελέσματα πάχυνσης. 

 Υγιή οστά και γερές οπλές. 

 Υγιή και ταχεία σωματική αύξηση. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό 
μονο-ασβέστιο, οξείδιο του μαγνησίου, ριζίδια βύνης, 
μελάσα ζαχαροτεύτλων, φορέας: βήττες σίτου, premix 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1g ανά κιλό κατανάλωση Ξ.Ο.  
  γραμμάρια/ζώο/ημέρα 

Αιγο-πρόβατα γαλακτοπαραγωγής 25 

Αιγο-πρόβατα σε κυοφορία 15 

Νεαρά αμνοερίφια 15 

 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) 21,00 
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)   4,00 
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)   3,00 
ΝΑΤΡΙΟ (Na)   8,00 
 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ Kg 
BITAMINH A (3a672a) 450.000 I.U. 
BITAMINH D3 (E671) 50.000 I.U. 
BITAMINH E (3a700) 1.000 mg 
BITAMINH B1 (3a821) 25 mg 
BITAMINH B2 20 mg 
BITAMINH B6 (3a831) 17 mg 
BITAMINH B12 250 mcg 
ΠΑΝΤ. ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841) 67 mg 
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314) 500 mg 
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316) 5 mg 
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880) 10.000 mcg 
   
ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b607) 1.000 mg 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603) 3.000 mg 
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506) 500 mg 
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502) 1.500 mg 
ΙΩΔΙΟ (I) (3b202) 75 mg 
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304) 30 mg 
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (E8) 15 mg 
SeProtect® (E8) 15 mg 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την κατάρτιση σιτηρεσίων να 
απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της 
Εταιρείας. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Ο ισορροπιστής Schaffit Keragen  - 
S εισάγεται από τη Γερμανία 
συσκευασμένος σε σάκους των 25 kg.  
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και 
ξηρό. 
 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:  

Τα προϊόντα της Josera 
πληρούν τις προδιαγραφές 
ποιότητας και ελέγχου των 
παρακάτω φορέων: DLG, 
LGA InterCert (ISO 9001, 
HACCP, GMP+), QAL 
Gmbh (A Futter, QS).  
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