
VARNOST IN UČINKOVITOST

UČINKOVITOST IN DOSTOPNOST

PREDNOSTI IN POSEBNOSTI

KAKOVOST

Ti podatki temeljijo na naših izkušnjah in so podani samo kot informacije

Izjemno visoka vsebnost mleka v prahu. Odlična
prebava je zagotovljena s hitro in kakovostno 
koagulacijo v siriščniku teleta 

.

 Obogateno s Proviox 50 - množico 
antioksidantov, ki tekmujejo s presežkom 
prostih radikalov in ohranjajo celovitost celic

Specifični probiotiki pospešujejo in zagotavljajo 
stabilno ter optimalno črevesno mikrofloro teleta

 Postopek izdelave omogoča, da so maščobe 
mikro inkapsulirane. Topnost maščobe je lažja, 
izboljša se prebavljivost

 Uporabljamo ga lahko kot raztopljenega v
vedru (2 obroka dnevno do 14 dni starosti ali
1 obrok dnevno po 14 dneh starosti teleta)

 Izjemno primeren za uporabo v avtomatih za
krmljenje telet

 Izjemno okusen za uživanje zahvaljujoč 
sladkemu okusu kazeina.

Mikro inkapsulirana maščoba s 
komplementarnim profilom maščobnih kislin za 
optimalno prebavo

.
Visoka raven visoko prebavljivih mlečnih 

beljakovin

Certificirana

tovarna

LACTAPRO 50
Za živali z izjemnim vzrejnim potencialom

Za doseganje nadpovprečnih rejskih ciljev

% mlečnih 
beljakovin

% mlečnih 
sestavin

MLEČNI NADOMESTEK, KI 
ZAGOTAVLJA NAJBOLJŠI 

RAZVOJ TELET

PREMIUM

Distributer za Slovenijo:
Ljubljanske mlekarne d.o.o Tolstojeva 63 1000 Ljubljana
E.mail : info@l-m.si; www.agrooskrba.si

Proizvajalec in dobavitelj:
Lactalis Ingrédients, Ets Lactalis Feed Les Placis 35230 
Bourgbarré E.mail : lactalisfeed@lactalis.fr

mailto:info@l-m.si


GLAVNE SESTAVINE

DODATKI

ANALIZA VSEBINE

KRMLJENJE Z VEDROM UPORABA NA AVTOMATU

Program hranjenja: upoštevajte priporočila dobavitelja mlečnega nadomestka.

Ta izdelek je del programa Regul´VO.

Nastavite temperaturo konzumacije mlečnega 

nadomestka na 45 ° C.

Redno nadzirajte temperaturo in koncentracijo

Redno čistite zalogovnik, nastavke za sesanje 
in ostale dele, ki prihajajo v stik z vsebino.

V vedro dajte potrebno količino vode pri 50 do 55 ° C.

Dodajte priporočeno in stehtano količino mlečnega 
nadomestka in mešajte 30 sekund.
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Obogaten s Proviox 50, ki vsebuje vire spojin z antioksidativnimi aktivnostmi, kar ustreza 40 mg / kg vitamina E. 
Mikroorganizmi: 4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750: 1,30 * 109 UFC / kg

Antioksidanti: E321 BHT = 35 ppm

Emulgatorji in stabilizatorji: E433 = 125 ppm - E487 = 720 ppm

Posneto mleko v prahu, Sirotka v prahu, Palmovo 

olje, Kokosovo olje, Pšenični gluten, Grahova 

moka, Pšenična moka, Monokalijev fosfat.

SESTAVA IN ANALIZE

Pazite na temperaturo konzumacije, ki je optimalna
med 42 do 45 ° C. Vzdržujte vedno temperaturo 
znotraj priporočenega območja.

VITAMINI

Vitamin A 

Vitamin D3

Vitamin E

Vitamin B1

Vitamin B2

Vitamin C

Vitamin K3

26.500 I.E/kg

10.000I.E/kg

60 mg/kg

5 mg/kg

10 mg/kg

300 mg/kg

2,50 mg/kg

Surove beljakovine

Surove maščobe

Surovi pepel

Surova vlaknina

Kalcij

Fosfor

Natrij

22,5 %

18,5 %

7,5 %

0,10 %

0,95 %

0,80 %

0,45 %

MIKRO ELEMENTI

železo (železov sulfat monohidrat) 
Baker (bakrov sulfat penthidrat) 
Mangan (manganov sulfat 
monohidrat) 
Cink (cinkov sulfat monohidrat) 
Jod (kalcijev anhidrirani jodat) 
Selen (natrijev selenit) 
Selen (organski selen, proizveden
iz Saccharomyces cerevisiae CNCM-1-
3060)

50 mg / kg
7 mg / kg
35 mg / kg

60 mg / kg
0.15 mg /kg
0.20 mg/ kg

0,10 mg/kg

OPOMBE IN NAVODILA

Količina in način pakiranja: Pakirano v 25 kg vreče.

Rok uporabe: 12 mesecev od datuma proizvodnje. 

Hraniti v čistem, suhem, temnem in hladnem prostoru, odmaknjeno od virov toplote. 

Program krmljenja:  v skladu z navodili ter priporočili  vašega dobavitelja krme .

Način uporabe: ročno krmljenje z vedrom   ali avtomatskim sistemom za krmljenje


