
PANTO® Lacto Start 

Pašaro papildas karvėms po apsiveršiavimo 
 
 
Artėjant veršiavimuisi  produktyvių karvių organizmas patiria didelį stresą. Nepaisant sumažėjusio pašaro 
suvartojimo karvės organizmui būtinas didelis energijos kiekis veršiavimosi metu. Energijos poreikiui 
patenkinti naudojami kūno riebalai(vadinami rezerviniai riebalai), prasideda staigi ketozė. Todėl toks energijos 
praradimas privalo būti atstatomas pašaro pagalba. Dažnai po apsiveršiavimo atsiranda  kalcio trūkumas,kuris  
neigiamai veikia karvės sveikatos būklę (įtakoja pieno karštinės, ketozės, mastito, pogimdyminių problemų ir 
šliužo dislokacijos atsiradimą). Šias problemas padeda spręsti PANTO® Lacto – Start. PANTO® Lacto - Start 
yra lengvai tirpstantis, suteikiantis daug energijos, gaunamos iš dekstrozės ir laktozės. Jo sudėtyje gausu lengvai 
virškinamo kalcio iš ekologiškų kalcio junginių. Sudedamosios produkto dalys garantuoja puikų pašaro 
suvartojimą. 
Pašaro papilde PANTO® Lacto - Start gausu vitaminų ir mikroelementų, kurie palaiko organizmo 
regeneracinius procesus. 
PANTO® Lacto - Start savybės: 

• lengvai tirpstantis,  
• pasižymi puikiomis skoninėmis savybėmis, 
• sudėtyje yra lengvai įsisavinami energijos šaltiniai (dekstrozė, laktozė) , 
• sudėtyje yra lengvai virškinamo kalcio iš ekologiškų šaltinių. 

Sudėtis:  
Išrūgų milteliai, dekstrozė, kalcio formiatas, priedai, rapso sėklų aliejus. 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  
žali baltymai 9,00 %, žali pelenai 9,00 %, žali riebalai 4,50 %, žalia ląsteliena 0,10 %, dekstrozė ir laktozė 
75,00 %. 
Priedai (1 kg):  
kalcis 1,40 %, fosforas 0,30 %, natris 0,30 %, metioninas 0,25 %, kаlis 1,40 %, geležis 350 mg, varis 10 mg, 
cinkas 175 mg, mаnganas 100 mg, jodas 1,25 mg, kоbaltas 2,5 mg, selenas 0,6 mg,vitaminas А 650 000 TV, 
vitaminas D3 15 000 TV, vitaminas E 1 200 mg, vitaminas С 2 200 mg, vitaminas К37,5 mg,  niacinas                
125,0 mg, pantoteninė r. 60,0 mg, vitaminas В135,0 mg, vitaminas В225,0 mg, vitaminas В625,0 mg, vitaminas 
В12 125,0 mg,  
Enterococcus faecium (DSM 10663, NCINB 10415) 17,5*10 9 KBE/kg,  AE8,0 MJ. 
Dozės ir naudojimo būdas  
500 g PANTO® Lacto-Start  ištirpinti 20 l vandens (30-35°C) ir nedelsiant sugirdyti karvei po apsiveršiavimo. 
Laikymo sąlygos 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. 
Pakuotės masė 
5 kg  
Gamintojas  
HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Postfach 90 04 16 D-21044 Hamburg, Konsul-Ritter-Str.3, Vokietija. α 
DE HH 1 00003 


