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ΝΟΣΤΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

100% ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

Πλάκες λείξεως  ΠΡΟΒΑΤΑ
• Ιδανική παροχή μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων
• Κατάλληλες για χρήση σε στάβλους και λειμώνες
• Εγγυώνται τη ζωτικότητα και αποδοτικότητα των ζώων
• Ευχάριστες στη γεύση

Λίθοι λείξεως  ΠΡΟΒΑΤΑ
• Μικρές πλάκες λείξεως με δυνατότητα στερέωσης  
• Για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχους στάβλων / κλωβούς
• Συμβάλλουν στην υγιή και σταθερή ανάπτυξη των ζώων 

Πλάκες λείξεως  ΠΡΟΒΑΤΑ -BIO
• Βιολογικές πλάκες λείξεως σε λεκάνη και κουβά,  

ιδανικές για μονάδες βιολογικής κτηνοτροφίας
• Ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της βιολογικής 

κτηνοτροφίας
• Ιδανική παροχή μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων

Είμαστε πιστοποιημένοι!

www.kostakhs.gr
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MINI!

Με επιπλέον 

βιταμίνες!

Με επιπλέον 

μαγνήσιο!

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ!Πρώτες σε 

πωλήσεις!

Πλάκες λείξεως  ΒΟΟΕΙΔΗ - MAGNESIUM  PLUS
• Ειδικά για ζώα ελευθέρας βοσκής
• Καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία 

ακόμα και σε περιόδους μειωμένης ανάπτυξης της βοσκής
• Με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο για την πρόληψη της 

απειλής της τετανίας

Πλάκες λείξεως  ΒΟΟΕΙΔΗ - XXL
• Στον πολύ μεγάλο κουβά των 80kg
• Κατάλληλες για χρήση σε στάβλους και λειμώνες
• Με προσθήκη πολύτιμων βιταμινών
• Ιδιαίτερα γευστικές χάρη στην αυξημένη ποσότητα μελάσας

Πλάκες λείξεως  ΒΟΟΕΙΔΗ - BIO
• Βιολογικές πλάκες σε κουβά για μονάδες βιολογικής κτηνοτροφίας
• Ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας
• Ιδιαίτερα υψηλή παροχή φωσφόρου για ζωτικότητα
• Με επιπλέον σελήνιο για ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα
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Οι δοκιμασμένες και αγαπητές πλάκες λείξεως Blattin είναι 
δικής μας παραγωγής και παρασκευάζονται στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις μας στο εργοστάσιο παραγωγής στο Langenfeld.
Επιλέξτε από τη μεγάλη ποικιλία μας! Θα βρείτε από μικρούς 
λίθους των 2 kg έως πολύ μεγάλους κουβάδες 80 kg… το κατάλληλο 
προϊόν για κάθε ανάγκη και κάθε μέγεθος κοπαδιού!
Ιδανικές για χρήση σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 
κρεατοπαραγωγής καθώς και σε ζώα ελεύθερης βοσκής και 
βοοειδή.

Πλάκες λείξεως  ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
• Προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επίτοκων ζώων
• Απολύτως απαραίτητες για επιτυχή πρόληψη της υπασβεστιαιμίας
• Τα ανόργανα στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του μόσχου στην κοιλιά της μητέρας 

Πλάκες λείξεως  ΒΟΟΕΙΔΗ - PREMIUM
• Ιδανικές για χρήση σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 

κρεατοπαραγωγής καθώς και σε ζώα ελεύθερης βοσκής και βοοειδή
• Φροντίζουν για τη ζωτικότητα και την απόδοση των βοοειδών
• Συμβάλλουν στη γονιμότητα και την αποδοτικότητα
• Απολύτως απαραίτητες στις εξειδικευμένες κτηνοτροφικές μονάδες

Πλάκες λείξεως  ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ XXL
• Κατάλληλες για μεγάλα κοπάδια αγελάδων σε ξηρά περίοδο
• Ιδιαίτερα ευχάριστες στη γεύση
• Με υψηλή δόση πρόσθετων βιταμινών
• Φροντίζουν για την πρόσληψη πολύτιμων θρεπτικών συστατικών στη 

μεταγενέστερη περίοδο πρωτογάλακτος

Πλάκες λείξεως  ΒΟΟΕΙΔΗ - BASIC
• Ιδανικές για χρήση σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 

κρεατοπαραγωγής καθώς και σε ζώα ελεύθερης βοσκής 
και βοοειδή

• Φροντίζουν για τη ζωτικότητα και την  
απόδοση των βοοειδών

• Συμβάλλουν στη γονιμότητα και την  
αποδοτικότητα

• Απολύτως απαραίτητες στις εξειδικευμένες 
κτηνοτροφικές μονάδες

Λίθοι λείξεως  ΜΟΣΧΟΙ

• Μικρές πλάκες λείξεως με δυνατότητα στερέωσης 
• Για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχους στάβλων / κλωβούς
• Χρησιμεύουν ως ανόργανα συμπληρώματα στο γάλα και 

τις συμπληρωματικές ζωοτροφές
• Συμβάλλουν στην υγιή και σταθερή ανάπτυξη των ζώων
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