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ΕΝ.ΖΩ. ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
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Πρωτοπόρος 
στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών 
ζωοτροφών 
από απολύτως 
φυσικές και 
ελεγχόμενες 
πρώτες ύλες!

Η ΕΝ.ΖΩ. είναι εταιρία η οποία δραστηριοποιείται 
στον τομέα της βιομάζας πρωτοπορώντας στην 
ανάπτυξη εναλλακτικών ζωοτροφών από 
απολύτως φυσικές και ελεγχόμενες πρώτες ύλες, σε 
σκοπό την υψηλή απόδοση των κτηνοτροφικών 
μονάδων. 

Η ΕΝΖΩ Ι.Κ.Ε. γνωρίζοντας τα προβλήματα της 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας και παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις στον τομέα της διατροφής, σεβόμενη τον 
πελάτη - κτηνοτρόφο, το ζώο, αλλά και το τελικό 
καταναλωτή των κτηνοτροφικών προϊόντων, δίνει 
μεγάλη έμφαση στη ποιότητα των παραγώμενων 
προϊόντων της. Με συνεχή έρευνα από το 
επιστημονικό προσωπικό της αλλά και με 
συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 
άλλους σχετικούς φορείς, επιτυγχάνει την 
παραγωγή εναλλακτικών ζωοτροφών υψηλής 
βιολογικής αξίας έχοντας πάντα ως στόχους:

Η ενσιρωμένη νωπή πούλπα 
εσπεριδοειδών, ΕΝ.ΖΩ. που 
αποτελείται από το επικάρπιο, 
τη πούλπα, το μεσοκάρπιο, τους 
σπόρους και τις μεμβράνες και 
με βάση τη σύνθεση της, είναι 
εξαιρετική τροφή για τα 
μηρυκαστικά! 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Νωπό προϊον με πλήθος Αντιοξειδωτικών ουσιών και 
Βιταμινών, δηλαδή περιέχει όλα εκείνα τα ευεργετικά 
συστατικά που προάγουν την υγεία των ζώων!

ΦΥΣΙΚΗ ΖΩΩΤΡΟΦΗ
Είναι απολύτως φυσική ζωωτροφή, πολύ εύγευστη, με 
ευχάριστο άρωμα και άριστα επίπεδα σε έυπεπτες ίνες με 
αποτέλεσμα να γίνεται άμεσα αποδεκτό από τα ζώα!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Εξασφαλίζουμε όλο το χρόνο τη διαθεσιμότητα του προϊόντος 
και την άριστη σχέση ποιότητας-τιμής, γιατί η οικονομία με 
ταυτόγχρονη μέγιστη απόδοση είναι το ζητούμενο για τον 
σύγχρονο κτηνοτρόφο!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η προσθήκη του ενσιρώματος στο σιτηρέσιο έχει σαν 
αποτέλεσμα την άυξηση τόσο σε γάλα και τη 
λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος, όσο και σε μυϊκό ιστό για τα 
ζώα πάχυνσης

ΥΓΕΙΑ
Την υγεία των

εκτρεφόμενων ζώων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την οικονομική εκτροφή

των ζώων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Την υψηλή ποιότητα των τελικών

προϊόντων (γάλα, κρέας).

ΑΓΟΡΑ
Παρασκευάζουμε προϊόντα με άριστη

σχέση ποιότητας - τιμής.

ΕΝ.ΖΩ. ΜΕΛΑΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Λόγω της μεγαλής ενεργειακής 
πυκνότητας της και κυρίως της 
υψηλής πεπτικότητας της 
οργανικής ουσίας της πούλπας 
(περίπου 87%) προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι το ενσίρωμα 
της πούλπας των 
εσπεριδοειδών παρουσιάζει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
συμπυκνωμένων ζωοτροφών.

Η ενσιρωμένη πούλπα 
εσπεριδοειδών ΕΝ.ΖΩ. χορηγείται στα 
μηρυκαστικά, στο ημερίσιο σιτηρέσιο, 
μέχρι και το 1,5% του Σωματικού τους 
Βάρους σταδιακά σε χρονικό 
διάστημα μιας εβδομάδας.

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΙΚΕ πιστή στον στόχο της για 
ανάπτυξη νέων προϊόντων για την διατροφή των ζώων, και 
σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας μας, 
σας προτείνουμε ένα νέο προϊόν,  την Μελάσα 
Εσπεριδοειδών (Citrus Molasses).

Η μελάσα εσπεριδοειδών είναι ένα υψηλού ιξώδους υγρό, 
καφέ χρώματος με ευχάριστο άρωμα και γίνεται εύκολα 
αποδεκτή από τα μηρυκαστικά και μάλιστα έχει αποδειχθεί 
ότι είναι πιο εύπεπτη από τις μελάσες ζαχαροκάλαμου ή 
ζαχαρότευτλων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο με αυτές τις μελάσες (Crawshaw, 2004). 
Εξάλλου πρέπει να συνεκτιμηθεί και η πλούσια 
περιεκτικότητα της μελάσας εσπεριδοειδών σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως τα βιοφλαβονοειδή
(π.χ. Εσπεριδίνη κλ.).

Διατίθεται είτε χύδην με βυτιοφόρο όχημα, είτε σε 
παλετοδεξαμενή 1200 lt.

Η ΕΝ.ΖΩ. Ενσίρωμα 
Πορτακλιού Λακωνίας 
διατίθεται:
• σε συσκευασίες των 
30kg, σε πλαστικούς 
αεροστεγείς σάκους
• σε μεγάλη συσκευασία 
1ton, μεμβράνη εντός 
Big Bag
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ι.Κ.Ε.
(ΕΝ.ΖΩ.) 


