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BullenProfi 
Premium Ισορροπιστής για εντατική πάχυνση μόσχων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  Ο ισορροπιστής BullenProfi είναι κατάλληλος για 

παχυνόμενα μοσχάρια, τα οποία διατρέφονται με σκοπό 

την επίτευξη μέγιστης ημερήσιας αύξησης βάρους.  

Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές μιας υψηλής ποιότητας 

συμπληρωματικής τροφής, για σιτηρέσια, πλούσια σε 

δημητριακούς καρπούς, ενσίρωμα καλαμποκιού, 

σογιάλευρου και άλλων πηγών πρωτεΐνης. Περιέχει: 

 Φώσφορο. 

 Πολύ μαγνήσιο 

 Ζωντανή μαγιά. 

 Ιχνοστοιχεία, το 50% σε χηλική μορφή 

 SeProtect® (προστατευμένο σελήνιο) 

 Υψηλής αξίας Βιταμίνες της ομάδας Β. 

 Εύγευστα βότανα. 

  Η ποσότητα του ισορροπιστή που πρέπει να 

καταναλώνεται καθορίζεται από το ποσό της ημερήσιας 

πρόσληψης βάρους των μοσχαριών. Βασιζόμενη σε αυτό 

η JOSERA ανέπτυξε την βασική αρχή του ‘’100 για 

1.000’’, αυτό σημαίνει ότι για την αύξηση βάρους 1.000g 

χρειάζονται 100g ισορροπιστή. Στα 1600g αύξησης 

βάρους ημερησίως πρέπει να χορηγούνται 160g 

ισορροπιστή. Μέσω της στοχευμένης διατροφής αυτής τα 

μοσχάρια είναι πλήρως εφοδιασμένα για την περίοδο της 

πάχυνσης ενώ παράλληλα αποτρέπονται πλεονάσματα 

θρεπτικών ουσιών. Το BullenProfi: 

 Αποτελεί μια άριστη επιλογή καθώς προσφέρει 

θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την πάχυνση των 

μόσχων ενώ παράλληλα συμβάλει  στη σωστή 

λειτουργία της Μεγάλης Κοιλίας. 

 Προσφέρει υψηλή αποδοχή χάρη στη γεύση του. 

 Συνδυάζεται εξαιρετικά σε σιτηρέσια με σογιάλευρο 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο (αλάτι), οξείδιο 
του μαγνησίου, φωσφορικό μονοασβέστιο, φωσφορικό 
μαγνήσιο, μελάσα ζαχαροτεύτλων, πίτυρα σίτου, μίγμα 
αρωματικών βοτάνων. 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Το BullenProfi περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα 
βιταμινών, ζαχαρομυκήτων και ιχνοστοιχείων από μια 
πλήρης τροφή, για τον λόγο αυτό πρέπει να χορηγείται 
στα μοσχάρια σε ποσότητα 100-200 κατά την περίοδο 
της πάχυνσης. 

 

 γραμμάρια/ζώο/ημέρα 

Νεαροί μόσχοι  120-160 

Κυρίως πάχυνση 160-200 

Τελική πάχυνση 150-120 
 
 
 

 
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % 
   
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) 22,00  
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)   2,50  
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)    6,50  
ΝΑΤΡΙΟ (Na)   6,00  
Ca/P                                        8,8 :1 
 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg 
BITAMINH A (3a672a) 400.000 I.U. 
BITAMINH D3 (3a671) 100.000 I.U. 
BITAMINH E (3a700) 1.500 mg 
BITAMINH B1 (3a821) 300 mg 
BITAMINH B2 27 mg 
BITAMINH B6 (3a831) 24 mg 
BITAMINH B12 1.000 mcg 
ΠΑΝ.ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841) 90 mg 
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314) 750 mg 
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316) 7 mg 
ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  (Zn) (3b607) 2.000 mg 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603)  2.000 mg 
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506) 1.000 mg 
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502) 1.000 mg 
ΧΗΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (3b413) 300 mg 
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (3b405) 300 mg 
ΙΩΔΙΟ (I) (3b202) (3b202) 75 mg 
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304) 18 mg 
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (3b801) 10 mg 

SeProtect® (3b801) 10 mg 
 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡOΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ 1KG: 
200,0 x109 CFU saccharomyces cerevisiae, NCYC 
SC 47, (E1702) 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατάρτιση σιτηρεσίων να απευθύνεστε στους 
Γεωτεχνικούς της Εταιρείας.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Ο ισορροπιστής BullenProfi 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: 2008, 
HACCP, GMP+), QAL Gmbh (A 
Futter, QS).  
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