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Colostrin
Pašarinis papildas (su imunoglobulinais) veršeliams 

Sudėtis: 
 30.0 % žalieji baltymai 
3.0 % žalieji riebalai   
0.0 % žalioji ląsteliena  
6.5 % žalieji pelenai 

Sudėtinės dalys: 
 Išrūgų baltymų koncentrato milteliai  
 Gliukozė  
 Kiaušinių miltai 

1 kg priedų yra: 
1,000,000  TV  vitamino A 

 40,000  TV  vitamino D3 
 10,000  mg  vitamino E (kaip alfa Tokoferolacetatas) 
 10,000  mg  vitamino C (kaip L-askorbo rūgštis) 
 1,000  mg  geležies (hidruoti amino rūgščių geležies chelatai) 

 5  mg  seleno (kaip natrio selenitas) 
 50 x 109  CFU  pieno rūgšties bakterijos enterococcus faecium, 

 NCIMB 10415 (EU-Nr. E1705) 

Šio pašarinio papildo sudėtyje yra didesnis mikroelementų kiekis nei 
įprastame pašare. Todėl veršeliui jo duodama turi būti nedaugiau 100 g 
per dieną iki 6 mėn. amžiaus.. 

Šėrimo rekomendacijos: 
1-as šėrimas: iš karto (iki 2 valandų) po gimimo.

 Įmaišyti 100 g Colostrin (1 pakuotė) 
 į krekenas.  

2-as šėrimas: trečią gyvenimo dieną sumaišyti 100 g Colostrin (1
pakuotė) su pienu ar  pieno pakaitalu. 

Colostrin 
Pašarinis papildas (su imunoglobulinais) veršeliams 

- Colostrin duodamas iš karto nedelsiant po gimimo
- Colostrin veršelius nuo pirmos gyvenimo minutės aprūpina

imunoglobulinais, pieno rūgšties bakterijomis, vitaminais ir
svarbiausiais mikroelementais.

- Imunoglobulinai patenka į kraują bei žarnyną
- Reikalingom medžiagom aprūpinti veršeliai pasižymi geresne sveikata

ir stipresne imunine sistema
- Viduriavimas gali būti efektyviai suvaldytas pirmose viduriavimo

stadijose, atsigavimas po viduriavimo žymiai greitesnis.
- 
>>didesnis pelnas su sveikais veršeliais

Veikimas:  
Užrakto principas:  
specifinis imunoglobulinas  
susiriša su patogenu, jį aptikdamas ir 
nukenksmindamas, taip apsaugant 
veršelio organizmą.  

2 imunizacijos fazės: (užpildomos imuniteto spragos) 
Fazė 1: Colostrin aprūpinimas imunoglobulinais iš karto po gimimo 
Fazė 2: Spezial Neu  Josera imuno paketas apsaugo Jūsų veršelius! 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Josera atstovus arba Jus 
aptarnaujantį veterinarą! 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Joseros atstovus: 
UAB VETFARMAS  Kaišiadorys, nemokama linija 8 800 00016 

Tel.: +370 346 67626 Fax.: +370 346 67625 
 www.vetfarmas.lt, vetfarmas@is.lt 

0.5 % kalcis   
0.5 % fosforas  
0.5 % natris 




