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LactoStart® 
Pašaras labai produktyvioms karvėms, 

Skirtas ketozės bei kitų medžiagų apykaitos ligų prevencijai, 
Sudėtyje turintis gliukozės žaliavų, apsaugotų baltymų, niacino ir t.t. 

1,00 % kalcis  
0,50 % fosforas 
0,10 % natris 

Rodikliai: 
27,0 % žalieji baltymai 
6,0 % žalioji ląsteliena 
2,0 % žalieji riebalai  
9,0 % žalieji pelenai 1,00 % magnis 

Sudėtis: 
Apsaugoti sojų baltymai (soy pass® ) 
Propileno glikolis 
Kviečių sėlenos 
Cukrinių runkelių išspaudos 
Salyklo daigeliai 
magnio oksidas 

1 kg yra: 

Vitaminai: 
1.500 mg Vit. E (alfa-tokoferolio acetatas) 
90 mg Vit. B1 
35 mg Vit. B2 
30 mg Vit. B6 
850 mcg Vit. B12 
10.000 mg Niacinas 
115 mg Ca-d-pantotenatas 
9 mg folinė rūgštis 

Šis papildomas pašaras turi didelį kiekį propileno glikolio. 
Todėl šio pašaro kiekis neturėtų viršyti 8% karvių arba avių 
dienos raciono kiekio.  
(vidutinis dozavimas karvei per dieną -1kg). 
Rekomenduojama duoti: 3 savaitės prieš veršiavimąsi ir 3-6 
savaitės po veršiavimosi. Geriausiems rezultatams pasiekti 
klauskite konsultanto.  

LactoStart® 
Pašaras ketozės prevencijai 

Josera LactoStart® specialus premium klasės pašaras karvėms tranzitiniu laikotarpiu: 
• Šeriamas apibarstant silosą ar kitus pašarus medžiagų apykaitos ligų

prevencijai
• Užtikrina aukštus rezultatus

Josera LactoStart® privalumai: 
• Propileno glikolis kaip energetinis papildas
• Gerai pasisavinama energija ir didelis energijos tankumas- 8 MJ NEL/kg
• Apsaugoti baltymai geriausiems rezultatams siekti, kepenų apsauga.
• Niacinas – medžiagų apykaitos procesams palaikyti
• B grupės vitaminai optimaliai medžiagų apykaitai.
• Didelis kiekis vitamino E – imuninės sistemos stiprinimui.

Speciali apsaugotų baltymų, gerai pasisavinamos energijos ir medžiagų apykaitą 
skatinančių priedų kombinacija – maksimaliai naudai ir pelningumui pasiekti.  
Josera LactoStart® gerina: 

• Karvės sausųjų medžiagų suvartojimą bei pašaro virškinamumą..
• vaisingumą
• bendrą karvės sveikatingumą
• Jūsų gyvulių produktyvumą

LactoStart® pirmiausiai turėtų būti šeriams šioms karvių grupėms geriausiam efektui 
gauti:  

• Pirmos laktacijos karvėms
• Didelio produktyvumo karvėms
• Tranzitinėms karvėms  (trys savaitės prieš apsiveršiavimą)
• Karvėms, turinčioms medžiagų apykaitos sutrikimo požymių.

Šėrimo rekomendacijos  (dienos dozė pieninei karvei) 
Prieš veršiavimąsi (tranzitinis racionas):  

• 3 savaites iki veršiavimosi 600 g karvei per dieną
Po veršiavimosi: mažiausiai 3-6 savaites

• Ketozės prevencijai bent 1kg karvei per dieną
• Medžiagų apykaitos palaikymui 600 g karvei per dieną

Besiveršiuojančių karvių baltymų ir energijos apsirūpinimo pagerinimui apibarstant 
pašarus: 600 g-1000 g, daugiausiai 8% dienos raciono kiekio (1,75kg karvei per dieną). 
Ėriavedėms: iki 100 g per dieną pirmomis 8 laktacijos savaitėmis. 

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 




