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MILK FORTE 

Η διατροφή μηρυκαστικών σε ξηρή περίοδο πρέπει να είναι πολύ ισορροπημένη και αποτελεσματική. 
Διαφορετικά κατά την πρώιμη γαλουχία προκαλείται τεράστιο οικονομικό κόστος. Η κέτωση, η 
τοξιναιμία,  οξέωση και ο πυρετός του γάλακτος είναι οι πιο συχνές ασθένειες στη μεταβατική περίοδο.                                                                                                                 
Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ επεκτείνει τη σειρά των προϊόντων της ‘Super Feed Specialties’ 
(SFS) με ένα νέο και καινοτόμο προϊόν, το MILKFORTE το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του ζώου κατά 
τη μεταβατική περίοδο και στη αύξηση της παραγωγικότητας του στη γαλακτική περίοδο. 
 
Το MILKFORTE είναι μία πρωτοποριακή φόρμουλα που στοχεύει στην ενίσχυση της πρωτεινοσύνθεσης 
με την παροχή υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνων και πρόδρομων ουσιών σύνθεσης αμινοξέων μέσω 
γευμάτων λινάλευρου και του καλύτερου δότη μεθυλομάδων της προστατευμένης χολίνης με 
ταυτόχρονη ενίσχυση της διαθεσιμότητας αξιοποιήσιμου από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης 
κοιλίας ανόργανου αζώτου. Η  προστατευμένη χολίνη είναι σε θέση να ισορροπήσει το μεταβολισμό 
των λιπών και να τροφοδοτήσει με τις απαραίτητες μεθυλομάδες. Επιπλέον, η συμπλήρωση με 
προπιονικό ασβέστιο συμβάλλει στην πρόληψη του πυρετού του γάλακτος και στην αντιμετώπιση των 
υποκλινικών κετοσών. 
 
Τα αποτελέσματα του MILKFORTE είναι η αύξηση της παραγωγής γάλακτος, η ενίσχυση των πρωτεϊνών 
και του λίπους του γάλακτος, η πρόληψη της κλινικής / υποκλινικής κέτωσης και του  λιπώδους ήπατος, 
η επάρκεια της μεθειονίνης η οποία δεν χρησιμοποιείται στην de nονο σύνθεση της χολίνης, η ρύθμιση 
της οξεο-βασικής ισορροπίας στη μεγάλη κοιλία προκειμένου να αποφευχθεί η οξέωση, η αύξηση του 
δείκτη μετατροπής τροφής, η μέση ημερήσια ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητα του κρέατος. 
Τέλος, το MILKFORTE περιέχει τις απαραίτητες βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά που χρειάζονται 
τα ζώα. 
 
Oδηγίες χορήγησης: Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 150 έως 500 g / κεφαλή / ημέρα, 20 ημέρες πριν 
από τον τοκετό και καθόλη τη διάρκεια όταν η παραγωγή γάλακτος υπερβαίνει τα 30 λίτρα ανά κεφαλή 
/ ημέρα. Πρόβατα και Αίγες: 30-70 g / κεφαλή / ημέρα 20 ημέρες πριν από τον τοκετό και καθόλη τη 
διάρκεια όταν η παραγωγή γάλακτος υπερβαίνει τα 2 - 3 λίτρα ανά κεφαλή / ημέρα. 
 
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΡΙΑ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ. 
 
Να μην τροφοδοτείται σε μόσχους ηλικίας μικρότερης των 5 μηνών και σε αρνάκια και σε κατσικάκια 
μικρότερα των 3 μηνών. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν διαβάσετε τον πλήρη οδηγό. 
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