
 

NEOSOMATAS 

Pašaro papildas melžiamoms karvėms 

Melžiamoms karvėms, kurių piene yra padidintas somatinių ląstelių kiekis. Mažina somatinių ląstelių kiekį piene. Stiprina gyvulio 

imuninę sistemą. Didina produktyvumą. Pagrindinis NEOSOMATO komponentas  fermentinis preparatas lizocimas pasižymi 

antimikrobiniu ir imunostimuliojančiu veikimu, lizuoja gramteigiamų ir kai kurių gramneigiamų bakterijų lastelių sieneles, ir 

naudojant per os, virškinimo trakte atpalaiduoja imunologiškai aktyvias medžiagas  muramo rūgšties peptidus, lipolisacharidus bei 

kitas peptiglikano liekanas. Šių komponentų atsiradimas karvės organizme ir yra pagrindinis lizocimo imunostimuliacinis veikimas. 

Lizocimas yra baltyminis preparatas, netoksiškas ir nesikaupia organizme. Preparatui veikiant nesusidaro mikroorganizmų 

rezistentiškos formos. Preparatas  tamsiai gelsvos spalvos milteliai. Nėra išlaukos periodo.  

Sudėtis:  

kiaušinio baltymo lizocimas, vitaminai A, E. 

Dozės ir naudojimo būdas: 

Vartojamas peroraliai (sušeriant), sumaišytas su kombinuotaisiais arba savos gamybos koncentruotais pašarais. 

Tešmens uždegimo (patinimo arba pabrinkimo) atvejais, reikia sušerti 500 g (vieną pakuotę) NEOSOMATO. Kartu reikėtų 

sumažinti kombinuotų pašarų kiekį. Pilnai neatsistačius tešmeniui, šeriama po vieną pakuotę 3 dienas iš eilės. 

Slapto mastito ir kai kurių klinikinių formų atveju:  

Esant padidėjusiam somatinių ląstelių skaičiui (nuo 300 tūkst./ml iki 800 tūkst./ml) šeriama po vieną pakuotę, kas 14 dienų keturis 

kartus. 

Esant padidėjusiam somatinių ląstelių skaičiui (nuo 800 tūkst./ml iki 5 mln/ml) šeriama po vieną pakuotę, kas 7 dienas keturis 

kartus.  

Mastitų profilaktikos tikslais visos melžiamos karvės pastoviai šeriamos pagal tokią schemą: 

1 pakuotė, sumaišius ją su kombinuotais pašarais, suduodama 5 karvėms kiekvieną dieną 7 dienas (500 g pakuotės užtenka 5 

karvėms). Po 7 dienų pertraukos viskas dar kartą kartojama ta pačia schema, kol bendrame pieno bandinyje somatinių ląstelių skaičius 

pasieks 150 tūkt./ml ribą. 

Užtrūkinant karves, mastitų profilaktikos tikslais, paskutinėje savaitėje sušeriama 1 pakuotė, ją sušeriant per 2 kartus. 

Apsiveršiavus karvei (esant tešmens ademai), antroje dienoje sušeriama 1 pakuotė. Nepraėjus ademai, už 2 dienų šeriama dar viena 

pakuotė. 

Pradėjus viduriuoti šviežiapienei karvei, sušeriama 1 pakuotė.  

Karvėms, kurių piene randamas labai didelis somatinių ląstelių skaičius (2 – 5 mln\ml), naudojant NEOSOMATĄ po 1 pakuotę 

kas 7 dienos, pastebimas didelis somatinių ląstelių sumažėjimas (2-3 kartai). 

Papildomos rekomendacijos:  

Naudojant NEOSOMATĄ jo efektyvumas padidėja leidžiant vit. C į raumenis po 10 ml, bent 3 dienas. Neosomato efektyvumas 

padidėja duodant melžiamoms karvėms mikroelementinių laižalų su selenu ( iki 10mg /1kg laižalo). Selenas turi sinergetinį (didinantį) 

lizocimo poveikį.   

Pakuotės masė 

Milteliai maišeliuose po 500 g. 

Laikymo sąlygos 

Sausoje, tamsioje, vėsioje vietoje. 

Galiojimo laikais  

Tinka vartoti 8 mėn. nuo pagaminimo datos. 

Gamintojas  

UAB ,,Neosomatas”, Raseinių raj. Vosiliškis, Lietuva. 

Prierašas ekologinams ūkiams: 

UAB ,,Neosomatas garantuoja, kad pašarų papilde Neosomatas genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) nėra. 


