عألف
أأعألف

تغذية ماهرة

منتجاتنا
الوزان المعمر الممتاز

الذرة الخضراء الممتازة

مزيج اعألف2.

عباد الشمس الزيتي

حمضيات )(Citrimix

مزيج للبقر 2.

تبن تقني
البرسيم و الذرة 3070

الذرة الذهبية الممتازة (لحم)

الذرة الذهبية الممتازة (حليب)

البرسيم االخضر الممتاز

مراعي الشوفان الرفيعة

النفل عالي البروتين

TRM35 Nutrición Exigente

محافظ TMR25

تبن تقني
البرسيم و عباد الشمس 4060

تبن
عباد الشمس الزيتي

خليط البرسيم

نظام علف مخزون متطور

شريط  +شريط

• شريط مطاط يتالف من  7طبقات [ - ]25hmتاثيره عازل لالكسجين .
•  32دورة ملصقة – حماية تامة في التحميل و التنزيل .
• مقاوم للعراء  -معالج باالشعة فوق البنفسجية

.

• سهل الفتح و االستعمال .

•

شريط بديل لشبكات التقليدية  .يزيل االكسجين الموجود في
المنتوج يمنع انتشار الفطر االبيض.

•

شريط من البوليثين ذو جودة كبيرة  8 -طبقات [ .]20hm

•

جهة كثيفة و فائقة الضغط .

•

الغالف البالستيكي المضغوط احسن تشكيلة و احسن حماية .

• علف ذو جودة اولية .
• مفروم و مقطع – سهل االستخدام .
• علف مخزون مطعم ملقح – طعام امن

• فائق الضغط  -خالي من االكسجين

! اذا الغالف البالستيكي يتمزق
المحتوى ال يفسد !
خالي من االكسجين

سهل الوصف و
المناولة

احسن حماية

نوعية متفوقة

فائق الضغط

علف مفروم

علف مخزون

الذرة الذهبية الممتازة

افضل حليب
المميزات الرائسية المختلفة
▪
▪
▪
▪
▪
▪

لون ذهبي .ممتازة التخمير .ثابتة المضمون .
تغذية ممتازة الجودة .النشويات  +الياف  +طاقة .
حبوب مختار من الحقول .من اول المحاصيل .
رقابة من مستوى ميكروبيولوجي  .انعدام السموم و الفطريات .
لقاحات تقنية  .فائقة الضغط  .خالية من االكسجين.
تعليب شريط  +شريط  .كثافة عالية بدون غرف هوائية

لماذ نستخدم صوامع الذرة الخضراء الممتازة ؟
▪
▪
▪
▪
▪

اعالف اليافية  .طاقة باعلى مستوى.
منبع ممتاز لطاقة .
غني بالفيتامين ا ً و ب1
هضمية و استساغية .
تحتوى على الفيتامينات و المعادن و العناصر المغذية للنباتات الخضراء .

التحليل االساسي

مزيد من الترات الحليب
بسبب كيل من العلف
المخزون

0,92

8,25

3,76

34,10

)UFL (leche

بروتينات )(%

دهون ()%

نشويات ()%

0,30

19,70

41,40

25,70

كالسيوم () ppm

اًلياف

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

36,00

4,80

0,01

0,28

المواد الجافة ()%

رماد ()%

الصوديوم()ppm

الفوسفور( ) ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
كميات كبيرة

انبوب مطاطي  250طن

اكياس  30و  40كغ
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علف مخزون

الذرة الذهبية الممتازة
افضل لحم
المميزات الرائسية المختلفة
▪
▪
▪
▪
▪
▪

لون ذهبي .ممتازة التخمير .ثابتة المضمون .
تغذية ممتازة الجودة .النشويات  +الياف  +طاقة .
حبوب مختار من الحقول .من اول المحاصيل .
رقابة من مستوى ميكروبيولوجي  .انعدام السموم و الفطريات .
لقاحات تقنية  .فائقة الضغط  .خالية من االكسجين.
تعليب شريط  +شريط  .كثافة عالية بدون غرف هوائية

لماذ نستخدم صومع الذرة الخضراء الممتازة ؟
▪
▪
▪
▪
▪

اعالف اَليافية  .طاقة باعلى مستوى.
منبع ممتاز لطاقة .
غني بالفيتامين ا و ب1
هضمية و استساغية .
تحتوى على الفيتامينات و المعادن و العناصر المغذية للنباتات الخضراء .

التحليل االساسي

يحسن نسبة تحويل
الطعام /لحم

0,90

6,10

3,10

38,70

)UFC (carne

بروتينات ()%

دهون ()%

نشويات ()%

0,29

21,06

42,10

26,70

كالسيوم ( )ppm

اَلياف ()%

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

39,00

4,40

0,05

0,22

المواد الجافة ()%

رماد ()%

الصوديوم()ppm

الفوسفور( )ppm
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االشكال المتوفرة
كميات كبيرة

انبوب مطاطي  250طن

اكياس  30و  40كغ
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علف مخزون

الذرة الخضراء الممتازة
المميزات الرائسية المختلفة
▪
▪
▪
▪
▪

علف مخزون مفروم من نبتة الذرة .علف مع ذرة.
جودة غذائية  .غني باالًلياف +الطاقة .
رقابة من مستوى ميكروبيولوجي –انعدام السموم و الفطريات .
فائقة الضغط .خالية من االَكسجين .
معباَة شريط  +شريط  .عالية الكثافة  .خالية من االَكسجين .

لماذ نستخدم صومع الذرة الخضراء الممتازة ؟
▪
▪
▪
▪

اعالف اَليافية  .طاقة باعلى مستوى.
منبع ممتاز لطاقة .
غني بالفيتامين ا َ و ب1
هضمية و استساغية .

▪

تحتوى على الفيتامينات و المعادن و العناصر المغذية للنباتات الخضراء .
التحليل االساسي

الياف  +طاقة
ذو جودة

0,89

7,80

2,80

28,30

)UCF (carne

بروتينات ()%

دهون ()%

نشويات ()%

0,29

20,06

42,00

22,60

كالسيوم ()ppm

اَلياف ()%

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

33,00

4,50

0,02

0,21

المواد الجافة ()%

رماد ()%

الصوديوم()ppm

الفوسفور()ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية  .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
كميات كبيرة

انبوب مطاطي  250طن
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تبن

الزوان المعمر الممتاز
لماذ نستخدم الزوان المعمر الممتاز؟
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

علف عالي البروتين ذو جودة عالية .
منبع ممتاز لطاقة و االَلياف .
عالية الهضم و االستساغة .
يساند المواد الغذائية المركزة .
يحتوى على جميع الفيتامينات و المعادن و العناصر المغذية لنباتات الخضراء .
رقابة من مستوى ميكروبيولوجي –انعدام السموم و الفطريات
يجنى من بداية التكاثر ( الحصاد ).
فائق الضغط .
خالي من االًكسجين .

التحليل االساسي

الياف فاتحة
لشهية و ناعمة

32,60

0,80

13,80

4,00

األلياف الحمضية ()%

)UFL (leche

بروتينات ()%

دهون ()%

0,24

0,57

28,00

53,20

الفوسفور( )ppm

كالسيوم ( )ppm

اَلياف ()%

األلياف المحايدة ()%

41,80

6,80

0,64

0,18

المواد الجافة ()%

رماد ()%

الصوديوم() ppm

المغنيسيوم () ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االستهالك

االشكال المتوفرة

الموصى به ( كغ /يوم )
انبوب مطاطي  200طن

1-2

اكياس  30و  40كغ

غالف بالستيكي  900كغ
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تبن

مراعي الشوفان الرقيقة
المكونات
الشوفان االشقر الرقيق (. )95%
البيقية المزروعة (.)2%
الزوان االَنجليزي ()3%

▪
▪
▪

تفسير التغدية
عالي المحتوى من حبوب الشوفان .
اَلياف ذو مستوى عالي  .رفيعة و لينة .
منبع ممتاز لطاقة حقيقية .
عالية الهضم و االًستساغة .
رقابة من مستوى ميكروبيولوجي – انعدام السموم و الفطريات .
يضم العصية ألبنية و بيفيدوباكتيويوم الذان يحسنان اندماج المواد الغذائية .

▪
▪
▪
▪
▪
▪

التحليل االساسي

0,73

142,60

31,44

8,30

0,50

)UFC (%

الطاقة ( سعرة حرارية) %

الكربوهيدرات ()%

بروتينات ()%

دهون ()%

4.7

2,60

30,20

56,10

33,60

pH

رماد ()%

اَلياف ()%

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

39,40

0,19

0,16

0,26

1,40

المواد الجافة ()%

المغنيسيوم ( ) ppm

الصوديوم( ) ppm

الفوسفور() ppm

كالسيوم ( ) ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
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تبن

البرسيم االخضر الممتاز
تفسير التغدية
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

البرسيم االًخضر الممتاز ( برسيم حجازي ) عبارة عن بقوليات
البروتين .
علف ذو مستوى عالي
يوفر جزء كبير من المعادن الكبيرة و الصغيرة و الفيتامينات .
يجنى من بداية التكاثر ( الحصاد )مع جميع اوراقه .
منبع مهم للبروتين وعالي الهضم .
يساعد في اندماج العناصر االًخرى في الوظيفة الغذائية .
فاتح جدا لشهية .
سهل الدمج مع االًعالف االًخري .
محدد للمجترات في انتاج عالي .

التحليل االساسي

بروتين
سهل الهضم

0,80

0,83

18,30

4,03

)UFC (%

)UFL (%

بروتينات ()%

دهون ()%

0,28

1,07

44,80

39,00

الفوسفور( )ppm

كالسيوم ( ) ppm

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

42,10

9,80

0,38

المواد الجافة ()%

رماد ()%

الصوديوم()ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
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تبن

النفل عالي البروتين
المكونات
▪  % 100نفل الفرس (النفل المتكئ )

.لماذا نستخدم النفل عالي البروتين ؟
▪
▪
▪
▪
▪

هضم ممتاز يساعد على دمج االعالف المركزة .
فاتح لشهية لجميع انواع الحيوانات .
لبروتين عالي القيمة مثالي للغنم  /الماعز النتاج عالي للحليب .
علف النفل يوفر اُلياف و سهل الهضم و خفيف .
رقابة من مستوى ميكروبيولوجي .انعدام السموم الفطرية .

التحليل االساسي

0,93

1,07

21,10

5,30

)UFC (%

)UFL (%

بروتينات ()%

دهون ()%

0,72

22,50

41,90

5.2

كالسيوم ( ) ppm

اَلياف ()%

اللياف المحايدة ()%

pH

45,00

5,80

0,21

المواد الجافة ()%

رماد ()%

الفوسفور() ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االستهالك الموصى به ( كغ /يوم )

االشكال المتوفرة
اكياس  30و  40كغ

1-3
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تبن

عباد الشمس الزيتي
المكونات
▪

علف مخزون من نبات عباد الشمس الزيتي

تفسير التغدية
▪
▪
▪
▪
▪

علف مخزون ذات نوعية ممتازة من البروتين و الدهون .
علف ذو طاقة عالية .
فاتح لشهية .
دهون عالية القيمة ,اوميغا  , 3اميغا  6و حمض اللينوليك المقترن
يحتوى على جميع الفيتامينات و المعادن و العناصر المغذية
لنباتات الخضراء

التحليل االساسي

4.1

45,50

41,90

10,20

20,10

pH

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

بروتينات ()%

دهون ()%

10,50

0,06

0,80

0,27

1,55

رماد ()%

الصوديوم() ppm

المغنيسيوم ( ) ppm

الفوسفور() ppm

كالسيوم ( ) ppm

G R A S O S

Á C I D O S

D E

P E R F I L

7,03

2,90

4,70

83,60

37,20

حمض اللينولييك

حمض الشمع

حمض النخيل

حمض الزيت

المواد الجافة ()%

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
زيادة هائلة في الدهون و
ذات الجودة في الحليب
يحسن اختراق الدهون
للعضالت

انبوب مطاطي  250طن

اكياس  30و  40كغ
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تبن تقني

مزيج للبقر 2.
المكونات
▪

لب البنجر األبيض

▪

الزوان  ،النفل المتكئ ،الشوفان  ،بيقية

▪

تبن من رقائق (القمح  ،الشعير ،
الشوفان )

▪
▪
▪
▪
▪

الذرة الخضراء الممتازة
الشعير البري
مكمالت الفيتامينات و المعادن
بكتيريا العصية ألبنية
يمكنه االحتواء علي كمية ضئيلة من اثار
الحمضيات او الموالح

لماذ نستخدم المزيج البقري ؟

▪
▪
▪
▪
▪

علف ذو طاقة تامة و متوازن .
ألياف ذو جودة عالية
يساعد عملية هضم االعالف المركزة .
جدير بالثناء في المواسم الدافئة و لي الحيوانات التي لديها ضغط .
يحتوي على بكتيريا العصية و بيفيدوباكتيويوم الذان يحسنان اندماج المواد الغذائية

التحليل االساسي

0,80

0,84

12,80

4,30

14,00

)UFC (carne

)UFL (leche

بروتينات ()%

دهون ()%

نشويات ()%

5,70

4,85

36,00

45,80

27,00

رماد ()%

سكريات ()%

اَلياف ()%

األلياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

38,00

0,86

0,32

0,33

0,27

المواد الجافة ()%

كلورايد الصوديوم ()%

المغنيسيوم ( ) ppm

الفوسفور() ppm

كالسيوم ( ) ppm

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
شهية ممتازة لألغنام و للماعز الحلوب
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غالف بالستيكي  900كغ

----------------------------------------------------------------------------

مثالي لتسمين و للحفاظ على البقر
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تبن تقني

حمضيات

)(CITRIMIX

المكونات

▪ لب الحمضيات الطازجة

▪

مصحح الفيتامينات و المعادن

▪ تبن من رقائق ( القمح ،
الشعير  ،الشوفان )

▪

البكتيريا العصية ألبنية

لماذ استخدام الحمضيات ()citrimix؟

▪
▪
▪
▪
▪
▪

علف رائع يقدم الطاقة  .التي تسمح بأنخفاض تكاليف المؤنة
ألياف ذو جودة عالية تقوي حركة عملية االجترار بسبب نسبة األلياف
زيادة في الشهية من خالل المزيج
قيمة طاقية مشابهة لشعير
يخفف تكاليف المواد الغذائية للماشية
يحتوي على بكتيريا العصية و البفيدوباكتيوم تاذان يحسنان اندماج العناصر الغذائية

التحليل االساسي

1,06

1,09

6,40

3,40

1,00

)UFC (carne

)UFL (leche

بروتينات ()%

دهون ()%

نشويات ()%

2840

20,00

36,00

45,80

27,00

)EM (Kcal/kg

سكريات ()%

اَلياف ()%

ا أللياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

40,00

6,20

5,50

8,40

2,40

المواد الجافة ()%

رماد ()%

)PDIN (%

)PDIE (%

)PDIA (%

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر2.17.5518 .

االشكال المتوفرة
مساهمة رائعة لطاقة ،
مماثل لشعير

غالف بالستيكي  900كغ

----------------------------------------------------------------------------

يزيد الرغبة في األعالف

www.caleya.es

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino Charca sn
)06100 Olivenza - Badajoz (SPAIN
+34 924 12 75 79

تبن تقني

مزيج اعالف 2.
المكونات
▪
لب البنجر األبيض الطازج
الزوان ،النفل المتكئ ،الشوفان ،بيقية ▪
▪
الذرة الخضراء الممتازة
تبن من رقائق (القمح ،الشعير ،الشوفان )

▪
▪
▪
▪

مكمالت الفيتامينات و المعادن
العصية ألبنية  +بيفيدوباكتيويوم
يمكن ايجاد اثار الحمضيات او
الموالح

لماذ استخدام مزيج األعالف ؟

علف ذو طاقة و لبروتين متوازن جدا ً
يمتلك القيمة الغذائية × 3المتفوقة لتبن التقليدي
ألياف ذو قيمة عالية
فاتح لشهية و يساعد عملية ابتالع االعالف المركزة
يحتوي على العصية البنية التي تحسن الهضم عند الحصان و تزيد نسبة امتصاص
العناصر الغذائية

▪
▪
▪
▪
▪
▪

التحليل االساسي

5,70

36,00

10,00

10,90

4,80

10,10

رماد ()%

ألياف ()%

) (Mj/kgطاقة مغناطيسية

بروتينات ()%

دهون ()%

سكريات  +نشويات ()%

0,86

0,23

2,00

0,27

0,32

0,20

كلوريد الصوديوم ()%

الكبريت () ppm

البوتاسيوم () ppm

اليود () ppm

مغنيسيوم () ppm

كالسيوم () ppm

38,70

44,00

65,00

170

1.300

مواد جافة ()%

د –بيوتين )(mcg

فيتامين اي )(mg

فيتامين د(ie) 3

فيتامين أ )(ie

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
اكياس  30و  40كغ

غالف بالستيكي  900كغ
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تبن تقني

خليط البرسيم
المكونات
▪  %25تبن البرسيم الممتاز

▪

مكمالت الفيتامينات و المعادن

▪  %20عباد الشمس الزيتي االحضر

▪

العصية ألبنية lP299V

▪  %20لب البنجر المخزون

يضم االحماض االمينية
▪
االساسية

▪  %34الذرة الذهبية الممتازة المخزونة

خليط البرسيم ،علف طاقي ذو جودة

علف تكميلي طازج ذو جودة عالية لتغذية
ممتاز إلطعام المواشي في الصيف
مناسب لألبقار و للخرفان و للماعز إلنتاج (الحم و الحليب )
موصي به للمواشي في حالة الحمل و لصغار
فاتح لشهية وثري بالفيتامينات و المعادن و الفلزات النزرة
يحتوي على العصية ألبنية و بفيدوباكتيويوم الذان يحسنان امتصاص العناصر
الغذائية الموجودة في االعالف المركزة

▪
▪
▪
▪
▪
▪

التحليل االساسي

7,80

1,480

12,30

5,90

11,40

12,60

رماد ()%

طاقة )(Mj/kg

بروتينات ()%

دهون ()%

نشويات ()%

سكريات +نشويات ()%

0,32

0,42

0,33

1,93

0,82

0,91

المغنيسيوم ( ) ppm

الصوديوم() ppm

الفوسفور() ppm

كالسيوم ( ) ppm

)UFC (%

)UFL (%

44,00

0,86

0,23

8,40

41,5

29,70

المواد الجافة ()%

كلورايد الصوديوم ()%

كبريت ()%

)PDIE (%

األبياف المحايدة ()%

األلياف الحمضية ()%

انجزة تحاليل في  CTAEXحول عدة عينات عشوائية .رقم مكتب المخبر 2.17.5518

االشكال المتوفرة
غالف بالستيكي  900كغ

www.caleya.es

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino Charca sn
)06100 Olivenza - Badajoz (SPAIN
+34 924 12 75 79

تبن تقني

محافظ TMR25
غذاء
كامل

مكونات
دقيق الشوفان
مركب فيتاميني و معدني
ملح
كربونات الكالسيوم
ثاني فوسفات الكالسيوم

سيالج الذرة الذهبية الممتازة
سيالج الوزان المعمر الممتاز
سيالج الشوفان الرفيع
حبوب الشعير
دبس بنجر السكر

تصريحات
.غذاء كامل .بدون الحتجة الي القش او التبن
.موصي به للحفاظ على الحيونات المجترة الصغيرة و الكبيرة.
.يحتوي على جميع المغذيات الضرورية لسد الحاجات التغذوية .
.غذاء سهل الهضم و نظيف.
.يشمل دبس بنجر السكر الذي يجعل الغذاء ذو مذاق شهي.
.ألياف ذو جودة عالية تشجع عملية اإلجترار.

لتحليل األسلسي

6,35

22,00

25,00

3,80

11,40

الرماد الخام )(%

ألياف خام )(%

نشويات  +سكريات )(%

دهون خام )(%

بروتين خام )(%

0,40

43,00

0,35

0,20

0,90

الصوديوم )(%

الرطوبة )(%

الفوسفور )(%

المغنيسيوم )(%

الكالسيوم )(%

5,50

445

12.222

0,89

فيتامين اي )(mg/kg

فيتامين د (UI/kg) 3

فيتامين أ )(UI/kg

)UFL (%

Analítica realizada en CTAEX sobre varias muestras recogidas aleatoriamente. Nº Registro Laboratorio 2.17.5518 %M.S.

االشكال المتوفرة

الكمية الموصي بها (كغ \يوم)
اكياس 40كغ

ماعز و خرفان
(من  65-70تقريبا (

≈  2كغ\يوم

غالف مطاطي  900كغ

ابقار
(من  500كغ تقريبا (

≈  10كغ\يوم
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تبن تقني

متطلبات تغذوية TMR35
المكونات
.
.
.
.
.

 .دقيق الشوفان .
 .مركب فيتاميني و معدني .
 .ملح .
 .كربونات الكالسيوم .
 .ثاني فوسفات الكالسيوم .

سيالج البرسيم عالي لبروتين .
سيالج الذرة الذهبية الممتازة .
حبوب الشعير .
سيالج عباد الشمس عالي األوليك .
دبس بنجر السكر .

تصريحات
 .غذاء كامل  ,بدون الحاجة الى القش او التبن .
 .موصي به للحيونات الكبيرة و الصغيرة .
 قبل و بعد الوالدة . مرحلة الرضاعة . مرحلة اإلنجاب . احتياجات تغذوية شاقة . .يحتوي على جميع المغذيات الضرورية لسد الحاجات التغذوية في مراحل
المتطلبات القصوى .
 .غذاء نظيف و سهل الهضم .
 .يشمل سيالج غباد الشمس عالي األوليك الذي يوفر دهون ذو جودة .
 .يحتوي عاى البرسيم عالي لبروتين الذي يوفر برةتين عالي الهضم .
 .ألياف ذو جودة عالبة تشجع عملية اإلجترار .

غذاء
كامل

التحليل األساسي

6,50

18,50

35,00

4,70

12,30

الرماد الخام )(%

ألياف خام )(%

نشويات  +سكريات )(%

الدهون الخام )(%

البروتين الخام )(%

0,40

44,00

0,40

0,20

1,00

الصوديوم )(%

الرطوبة )(%

الفوسفور )(%

المغنيسيوم )(%

الكالسيوم )(%

87,00

2.660

13.300

0,92

فيتامين اي )(mg/kg

فيتامين د (UI/kg) 3

فيتامين أ )(UI/kg

)UFL (%

Analítica realizada en CTAEX sobre varias muestras recogidas aleatoriamente. Nº Registro Laboratorio 2.17.5518 %M.S.

الكمية الموصى بها )كغ

األشكال المتوفرة

\يوم(

أكياس  40كغ

ماعز و حرفان
)من  65-70كغ تقريبا (

≈  2-3كغ \ يوم

غالف مطاطي  900كغ

أبقار
(من  500كغ تقريبا (

≈ 15كغ \ يوم
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تبن

عباد الشمس الزيتي
مكونات  %100:نبات عباد الشمس الزيتي

▪
▪
▪

يزيد في استخراج الجبن حتى في الصيف
يقلل  %20من استهالك العلف المركز

▪

علف مفروم  ,سهل اإلستخدام

فاتح لشهية  %20+,دهون ذو مستوى عالي

جرعة قرابة 500 :.غ  .جافة 1000 /غ  .إنتاج

تبن تقني

البرسيم و عباد الشمس 4060
مكونات :عباد الشمس الزيتي  +البرسيم االخضر الممتاز
▪
▪
▪

علف مفروم  ,فاتح لشهية و سهل االستخدام
مزيج دهون  +بروتينات فائقة الجودة
عالية الهضم لكل المواد المغذية

جرعة قرابة400 :.غ  .جافة 800/غ  .إنتاج

تبن تقني

البرسيم و الذرة 3070
مكونات :البرسيم األخضر الممتاز و الذرة الذهبية الممتازة

▪ علف ذو محتوى عالي من الذرة (النشويات)
▪  %30من البرسيم األخضر الممتاز
▪ عالية الهضم لكل المواد المغذية
▪ علف مفروم و سهل اإلستخدام
جرعة قرابة 400:.غ .جافة 800/غ .إنتاج

األعالف الرائيسية المتوفرة
تبن الزوان الرفيع الممتاز
تبن البرسيم األخضر الممتاز
تبن النفل عالي لبروتين
تبن تقني مزيج للبقر 2.

علف مخزون الذرة الذهبية الممتازة
Analítica completa de todos
nuestros forrajes en

www.caleya.es

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino Charca sn
06100 Olivenza
)Badajoz (ESPAÑA

تبن تقني

البرسيم و الذرة3070
المكونات
▪  %30علف مخزون البرسيم األخضر الممتاز
▪  %70علف مخزون,الذرة الذهبية الممتازة

البرسيم و الذرة 3070

▪
▪
▪
▪
▪

علف تكميلي طازج ذو جودة عالية  .مغذي
علف مفروم  .فاتح لشهية و سهل اإلستخدام
مناسب لألبقار  ,للخرفان و الماعز إلنتاج (حم و الحليب )
علف ذو محتوى عالي من الذرة (النشويات)
عالي الهضم لجمبع العناصر الغذائية الموجودة في النباتات

الجرعات
في إنتاج

جافة

800غ  /يوم

 400غ  /يوم

التحليل األساسي

0,72

9,80

21,63

11,33

2,85

31,27

كالسيوم ()%

رماد ()%

ألياف ()%

بروتينات ()%

دهون ()%

سكريات +نشويات()%

52,10

0,037

0,18

0,27

رطوبة ()%

صوديوم ()%

مغنيسيوم ()%

فوسفور ()%

األشكال المتوفرة
اكياس  30و  40كغ

Durabilidad: 12 meses
Almacenar en lugar seco, fresco e
protegido de la luz solar
Cerrar bien después de usar.

غالف بالستكي  900كغ
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تبن تقني

البرسيم و عباد الشمس4060
المكونات
▪ %40علف مخزون البرسيم األخضر الممتاز
▪ %60علف مخزون عباد الشمس الزيتي

البرسيم و عباد الشمس 4060

▪
▪
▪
▪
▪

علف تكميلي طازج ذو جودة عالية ,مغذي
علف مفروم  ,فاتح لشهية و سهل اإلستخدام
مناسب لألبقار ,للخرفان و الماعز إلنتاج (الحم /الحليب)
مزيج من الدهون +بروتينات ذو اقصى جودة
هضم عالي لجميع العناصر الغذائية الموجودة في النباتات

الجرعات
في إنتاج

جافة

 800غ  /يوم

400غ  /يوم

التحليل األساسي

1,27

9,80

27,00

15,10

8,80

1,40

كالسيوم ()%

رماد ()%

ألياف ()%

بروتينات ()%

دهون ()%

سكريات  +نشويات ()%

51,40

0,046

0,48

0,24

الرطوبة ()%

الصوديوم ()%

المغنسيوم ()%

الفوسفور ()%

األشكال المتوفرة
اكياس  30و  40كغ

Durabilidad: 12 meses
Almacenar en lugar seco, fresco e
protegido de la luz solar
Cerrar bien después de usar.

غالف بالستكي  900كغ
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طريقة اإلستعمال :
يستخدم في حرية لتوفير و السعى ان تلك الحيوانات تمتلك الماء في كل
وقت .

مناسب لهذه

يخزن في مكان بارد و جاف وفي مأمن من الرطوبة
الجرعات
الخيول 1:مربع لكل  4احصنة  60.غ  /يوم
ماعز و خرفان  1:مربع لكل  30/ 20حيوان  50 .غ /يوم
ابقار للحوم  1:مربع لكل  15حيوان  50.غ  /يوم
ابقار للحليب  1 :مربع لكل  10حيوانات 50 .

مواد مضافة mg/kg
مكونات المواد النزرة

كلوريد الصوديوم  ،كربونات الكالسيوم  ،اكسيد
المغنيسيوم

 E1الحديد (اكسيد الحديد) 620 mg/kg
 3b603الزنك (اكسيد الزنك) 290 mg/kg
 3n503المنغنيز (مونوهيدرات كبريتات المنغنيز) 180
mg/kg
 3b202اليود (يودات الكالسيوم الألمائية) 40 mg/kg
 3b301الكوبالت (خالت الكوبالت شبه رطب) 28 mg/kg
 E8السيلنيوم (سلينيت الصوديوم) 15 mg/kg
 3b814السيلنيوم مثينيونين Selkenio
(مماثل الهيدروكسيلية السيلنيوم مثينيونين) 0,2 mg/kg -

تحليل المكونات
الصوديوم 37,00 % - Na-
الكالسيوم –1,00 % -Ca
المغنيسيوم 0,60 % -Mg-
الكبريت –0,20 % -S
الفوسفور –0,00% -P

معاني كلمات
وحدة العلف في الحليب UFL
UFC
وحدة العلف في اللحم
بروتينات مهضوم على مستوى األمعاء قادمة من الطاقة PDIE
بروتينات مهضومة في األمعاء قادمة من الطعام PDIA
بروتينات مههومة في األمعاء قادمة من النيتروجين PDIN

10kg
PESO NETO

HLBIOMASAS ESPAÑA
Pol. Ind. Ramapallas, Camino la charca s/n
06100 Olivenza, Badajoz
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أعألف

0034 924 12 75 79

info@caleya.es
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@CaleyaForrajes

