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LactoStart® 
Papildbarība augstražīgām slaucamām govīm 

Ketozes un citu vielmaiņas problēmu novēršanai 
Satur glikozes prekursorus, spureklī aizsargāto proteīnu,niacīnu... 

 
Sastāvs: 
 
27,0 % kopproteīns  1,00 % kalcijs 
  8,0 % šķiedrvielas   0,85 %fosfors 
  2,0 % koptauki                    0,10 % nātrijs 
11,5 % koppelni                  1,00 % magnijs     
 
Izejvielas: 
 
50,0 % sojas milti (soy pass

® 
) spureklī aizsargāti 

15,0 % 1.2 Propāndiols (propilēnglikols) 
10,0 % cukurbiešu graizījumi 
10,0 %  iesala asni 
  9,0 % kviešu klijas 
  3,0 %  piedevu premikss 
  3,0 % magnija fosfāts 

 
Piedevas 1 kg: 
VItamīni:      
 1.500 mg Vit. E (alfa tokoferola acetāts)  
 90 mg Vit. B1 
 35 mg Vit. B2 
 30 mg Vit. B6 
 150.000 mg 1.2 Propāndiols ( propilēnglikols) 
  850 mcg  Vit. B12 
 10.000 mg  Niacīns 
 115  mg  Ca-d-pantotenāts 
 9 mg  folijskābe 
 
Šī papildbarības satur relatīvi daudz 1.2 Propandiol. Tāpēc šo papildbarību 
govīm un aitām dod līdz 8 % no kopējās dienas barības devas sausnas 
daudzuma (1,75kg govij dienā) 
Iesaka izbarot: 3 nedēļas pirms un  3-6 nedēļas pēc  teļa/jēra dzimšanas. 
Ietiecams pirms lietošanas konsultēties ar Josera servisa komandu 
AGRERA..  
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Josera LactoStart®  - īpaša premium klases barība govīm atnešanās laikā  

 Izbarošanai papildus, lai  novērstu vielmaiņas traucējumus 

 Lai saglabātu augstu produktivitāti 
Josera LactoStart ® satur:  

 Propāndiolu (propilēnglikolu) kā glikozes prekursoru un enerģijas avotu 

 daudz viegli izmantojamās enerģijas 8 MJ NEL/kg  

 aizsargāto proteīnu  produktivitātes uzlabošanai un aknu darbības atvieglošanai 

 Niacīns vielmaiņas atbalstam 

 B grupas vitamīni optimālai vielmaiņai 

 Daudz E vitamīna imunitātes stiprināšanai 
Aizsargātā proteīna, viegli uzņemamas enerģijas avota,vielmaiņu veicinošo vielu īpašā 
kombinācija  nodrošina labu rezultātu.  
  
Josera LactoStart ® nodrošina: 

 Augstāku sausnas uzņemšanas spēju un labāku barības sagremojamību 

 Labākus reprodukcijas rezultātus 

 Labu govju veselības stāvokli 

 Produktivitātes paaugstināšanos 
 
LactoStart ® iesaka izbarot sekojošām govju grupām:  

 Pirmās laktācijas govis 

 Augstražīgas govis 

 Govis trīs nedēļas pirms dzemdībām 

 Visas govis - vielmaiņas traucējumu novēršanai 
Ēdināšanas ieteikumi (dienas deva piena govīm)  
Pirms atnešanās (pirmatnešanās barībā):  

 3 nedēļas pirms atnešanās 0,6 kg  
Pēc atnešanās: vismaz 3- 6 nedēļas  

 Ketozes profilaksei 1 kg govij dienā 

 Vielmaiņas uzlabošanai 0,6kg govij dienā 
Lai uzlaboutu proteīna un enerģijas nodrošinājumu govīm atnešanās laikā: 600 g-1000 g, 
maksimums  8% no dienas  barības devas sausnas (1,75kg). 
Aitu mātes: līdz 100 g dienā pirmajās 8 laktācijas nedēļās 
 
Vairāk par LactoStart minerālbarību govīm uzzināsiet jautājot Josera servisa 
komandai - Agrera ! 

 
Produkts saglabā savu kvalitāti līdz norādītajam termiņam, glabājot tīrā, sausā 
un vēsā vietā! 


