
YoghurLac
®
 

Parūgštintas pašaro papildas su pridėtinėmis pieno rūgšties bakterijomis 

paršeliams 

 

Sumaišykite jogurtą paršeliams patys! YoghurLac
®
 tai skanus, parūgštintas produktas paršeliams miltelių 

pavidalu, kuris sumaišytas su vandeniu įgauna jogurto struktūrą. Rūgštingumas minimalizuoja bakterijų 

augimą (tokių kaip E. Coli), kuris padaro YoghurLac
®
 produktą idealiu papildu mažiems ir silpniems 

paršeliams, kurių virškinimo sistema reikalauja ypatingo dėmesio. YoghurLac sudėtyje: pieno milteliai - 

lengvai absorbuojamas energijos ir pieno baltymų šaltinis, natūralūs antioksidantai, kurių sudėtyje yra 

daug polifenolių, laktozė - veiksmingas energijos šaltinis, lengvai absorbuojamas mažų paršelių, pieno 

rūgšties bakterijos, kurios slopina patogeninių mikroorganizmų augimą, citrinų rūgštis - veiksmingas 

rūgštinantis preparatas sumažina bakterijų augimą ir suteikia šviežio skonio, dekstrozė suteikia lengvai 

absorbuojamą energiją. Privalumai ir poveikis: skatina pašarų suvartojimą ir augimą, stiprina imuninę 

sistemą, palaiko sveiką žarnyno funkciją, palengvina perėjimą prie sausų pašarų, po nujunkymo  
stiprus antibakterinis aktyvumas, išlieka šviežias ir skanus šėrimo talpoje.   
Sudėtis: 

pieno milteliai, išrūgų milteliai, džiovintų daržovių produktai, dekstrozė, augaliniai riebalai, kokosų,  

natrio chloridas.  

Analitinė sudėtis:  

žali baltymai 9.00 %, žali riebalai 9.90 %, žali pelenai  5.50 %, žalia ląsteliena 0.40 %, natris 1.15 %, 

lizinas g/kg 7.50 g, metioninas g/kg 2.10 g. 

Priedai: 

Technologiniai: 1a, E330 citrinų rūgštis, Jutiminiai: 2b, kvapiosios medžiagos, Zootechniniai:4b1707, 

pieno rūgšties bakterijos 1,5 1010 CFU/kg (Enterococcus Faecium DMS 10663 NCIMB 10415 

Dozės ir naudojimo būdas: 

Kaip papildas prie paršavedžių pieno: sumaišykite 125 g YoghurLac
®
 1 litre vandens (15-25 °C) ir 

duokite du kartus per dieną per šėrimo indą maždaug apie 5-8 d. Atjunkytiems paršeliams: 

Sumaišykite 125 g YoghurLac 2 litruose vandens (15-25 °C) ir duokite du kartus per dieną per šėrimo 

indą arba kaip apetitą žadinantį priedą ant sausų pašarų viršaus, duoti 8-12 dienų po atjunkymo.  

Suvartojimas: Numatomas suvartojimas per 7d.: 0.5-1.0 kg YoughurLac
®
 vadai. 

Pakuotė:  

8 kg kibirėlis, 15 kg popierinis maišas  

Tinkamumo laikas 

Žr. ant pakuotės 

Laikymo sąlygos 

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje 

Gamintojas:  

R2 Agro A/S, Mimersvej 1, Odinsvej 21+25, DK-8722 Hedenstend, Α-208-G756042 



 


