
PECTOLIT 
 
Speci āla di ētisk ā papildbar ība caurejas nov ēršanai un aptur ēšanai piena te ļiem un j ēriem. 
Papildbar ību var lietot ar ī caurejas profilaksei. 

Absorb ē toks īnus zarnu trakt ā, aizsarg ā zarnu epit ēlija š ūnas un mazina zarnu peristaltiku. 
Papildbar ība satur glikozi, viegli sagremojamus prote īnus un taukus, elektrol ītu savienojumus, 
vitam īnus un miner ālvielas, kas ir b ūtiski , lai nodrošin ātu dz īvnieku organisma darb ību kritiskos 
periodos .  

Lai nov ērstu dz īvnieka dz īvmasas zudumus kritiskaj ā period ā, papildbar ībā ir pievienoti viegli 
sagremojami prote īni un tauki. 

ANALĪTISKIE KOMPONENTI (100G):  
Kopproteīns 14.0 % 
Kopeļļas un Tauki 7.0 % 
Kopšķiedra  3% 
Koppelni 14% 
Kalcijs 0,2%  
Fosfors 0,3% 
Nātrijs  2,5% 
Mitrums 10% 
 
SASTĀVDAĻAS (100G): 
Dekstroze, ekstrudēti eļļas augu sēklu milti ,  kokosriekstu tauki, nātrija bikarbonāts, silīcija oksīds, nātrija 
hlorīds, kālija hlorīds, vitamīni un mikroelementi, kalcija propionāts, citronskābe, garšas uzlabotāji. 
 
UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS(100G): 
Vit. A (E672) 2500 IV 
Vit. D (E671) 500  IV 
Vit. E (3a700) 5.0 mg 
Holīna hlorīds 10 mg 
Varš (E4) 1,2mg 
Betaīns (3a) 200 mg 
 
TEHNOLOĢISKĀS PIEDEVAS(100G): 
Konservants BHT (E321) – 10mg 
 
ZOOTEHNISKĀS PIEDEVAS(100G): 
Neohesperidīna dihidrohalkons (saldinātājs) – 2 mg 
 
Devas un lietošana: 
Rekomendējamā papildbarības koncentrācija ir 50g uz 1 litru silta ūdens. 
Lietot 1-7 dienas (t.sk. 1-3 dienas tikai Pectolit šķīdumu, bez citiem barības līdzekļiem). 
Piena teļiem:  Izbarot divus litrus Pectolit šķīduma (t. i. 100 g papildbarības) divas reizes dienā. Parasti  izbaro 
divas līdz trīs dienas. Pēc PECTOLIT izbarošanas, ieteicams samazināt piena vai piena aizvietotāja devas, 
kamēr teļa stāvoklis ir stabilizējies. PECTOLIT var tikt pievienots šajā laikā pie piena vai piena aizvietotāja. 
Jēriem:  Izbarot bez ierobežojuma (50 g uz litru ūdens).  
 
PECTOLIT var tikt pievienots piena aizvietotājam barības automātā, devā 3 kg uz 25 kg piena aizvietotāja. 

Iepakojums. 3kg spainīši, 25kg kartona kastes vai papīra maisi. 

Ražotājs: Koffolk Ltd, Izraēla.  
Izplatītājs Latvijā: SIA BERTAS NAMS, aLV 019020, Rīga, Ventspils iela 50, klientu tālrunis 80000060 

 


