
PECTOLIT 
Dietinis pašarinis papildas žindomiems veršeliams ir ėriukams 

 
Dauguma veršelių ir ėriukų augintojų susiduria su dažna jauniklių viduriavimo problema. Jauni 
veršeliai dažnai kenčia dėl nesubalansuoto pašarų sukeliamo viduriavimo. Esant diarėjai gali 
sulėtėti augimas, atsirasti dehidracija arba padidėti jauniklių mirtingumas.  

PECTOLIT yra idealus pašarinis papildas, apsaugantis ir stabdantis viduriavimą (diarėją).  

PECTOLIT absorbuoja toksinus, apsaugo žarnų epitelį ir sulėtina žarnų peristaltiką. PECTOLIT 
sudėtyje yra gliukozės, elektrolitų, vitaminų ir gyvybiškai svarbių mineralų, kurie sustiprina 
fiziologines savybes. Unikali PECTOLIT savybė yra ta, kad diarėjos laikotarpiu padeda įsisavinti 
maistingąsias medžiagos (proteinus ir riebalus).  

    SUDĖTIS 100 g.: 
 

Drėgmės  10.0 g   Vitamino B1  1.48 mg    
   Proteinų  14.0 g   Vitamino B2    0.96 mg 
   Riebalų   7.0 g   Vitamino B6     1.0 mg 
   Dekstrozės  36.0 g   Niacino    5.0 mg 
   Neapdirbtų skaidulų 4 g   Folinės rūgšties  0.03 mg 
   Ca   0.67 g   Vitamino B12  0.05 mg 
   P   0.3 g   Biotino    0.01 mg 
   Mg   0.4 g   Kalcio pantotenato  1.96 mg 
   Natrio   2.5 g   Cholino chlorido 10.0 mg 
   Kalio   0.4 g   Zn   4.86 mg 
   Chlorido  3.0 g   Se   0.05 mg 
   Vitamino A  5000 iu   Cu   1.12 mg 
   Vitamino D  500 iu   Mn   4.32 mg 
   Vitamino E  5.0 mg   Betaino   200 mg 
   Vitamino K  0.25 mg 

PECTOLIT sudėtyje nėra antibiotikų ar kitų medikamentų, visi riebalai ir proteinai yra augalinės kilmės.   

Dozavimas ir naudojimas:  

Rekomenduojamas PECTOLIT koncentratas yra 50 g į 1 l šilto vandens.    

Žindomiems veršeliams: 

Girdyti 2 l (100 g), kasdien po du kartus. Paprastai pakanka 2 ar 3 dienų. Jei reikalinga PECTOLIT gali būti girdomas dar kelias 
dienas.  

Sustabdžius viduriavimą rekomenduojama riboti pieną ar pieno pakaitalus kol stabilizuosis veršelių stovis. PECTOLIT šiuo 
laikotarpiu gali būti maišomas kartu su pienu ar pieno pakaitalais.  

Žindomiems ėriukams:  

Girdyti PECTOLIT Ad Lib (50 g į litrą vandens). PECTOLIT gali būti maišomas kartu su pieno pakaitalu į automatinį fiderį 
santykiu 3 kg PECTOLIT ir 25 kg  pieno pakaitalo.   

Pakuotės:  

Galimos pakuotės po 1 kg plastikiniais paketais, 3 kg kibirėliais arba 25 kg kartoninėmis dėžėmis.    

Gamintojas: Koffolk (1949) Ltd. Izraelis. 

Platintojas:  
UAB Vetfarmas 
www.vetfarmas.lt ; info@vetfarmas.lt 
Tel.nr.: 8-346-67626  
 
 


