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Πλάκες Λείξεως χωρίς χαλκό για πρόβατα, αίγες, βοοειδή, άλογα, ελάφια 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Σύνθετες κτηνοτροφικές πλάκες λείξεως πλούσιες σε 
νάτριο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του μυϊκού και 
νευρικού συστήματος των ζώων και τη διασφάλιση ενός 
ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος. 

 

Είναι σε σχήμα κύβου, με τρύπα κυλινδρικού σχήματος 
στη μέση για να κρεμιούνται εύκολα. Η ανθεκτικότητα 
τους είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών, ώστε να 
εγγυώνται μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αλλά 
και την ομαλή συνεχή κατανάλωση τους από το ζώο.   

 

Οι πλάκες λείξεως SOLSEL® UNIVERSAL δεν 
περιέχουν χαλκό και είναι ειδικά κατασκευασμένες για 
τις ανάγκες των προβάτων και των αιγών και είναι 
κατάλληλες για τη διατροφή βοοειδών, αλόγων και 
ελαφιών. 

 
 

 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %   

 ΝΑΤΡΙΟ (Na) 38,00  
 ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)   0,50  
 ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)   0,10  
 

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ Kg 

 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) 1.000 mg 
 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 1.000 mg 
 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)   200 mg 
 ΙΩΔΙΟ (Ι)     100 mg 
 ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)       20 mg 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

Αλάτι, ανθρακικό ασβέστιο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία. 
 
Οι πλάκες λείξεως SOLSEL® UNIVERSAL είναι 
κατάλληλες και για Βιολογική Εκτροφή σύμφωνα με 
τους Καν. Ε.Ε. 834/2007 και 889/2008 (Πιστοποίηση 
από τον Γερμανικό φορέα GfRS). 
 
 
 

 

 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Εφοδιασμός με σημαντικά μακροστοιχεία και 

ιχνοστοιχεία. 

• Αύξηση έκκρισης σιέλου. 

• Βελτίωση της λειτουργίας της πέψης. 

• Αύξηση της κατανάλωσης τροφής. 

• Ρύθμιση του pH της μεγάλης κοιλίας. 

• Μείωση της εμφάνισης οξέωσης. 

• Εξαιρετική γεύση. 

• Ανθεκτική σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

• Κατάλληλη για χρήση σε στάβλους και βοσκοτόπια. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Οι πλάκες λείξεως SOLSEL® UNIVERSAL 
εισάγονται από τη Γερμανία συσκευασμένες σε 
κύβους των 5 κιλών Κουτί (4 τεμ X 5 
kg).Φυλάσσονται σε χώρο δροσερό και ξηρό. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους 
Γεωτεχνικούς της Εταιρείας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 

23510-25222.                                                030120 
 

κατάλληλες και για

Βιολογική εκτροφή

http://www.viozokat.gr/

