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Številka artikla: 102575 
 
Dopolnilna krmna mešanica za vzrejo telet - predštarter 
 
Sestava: koruza (hidrotermično obdelana), zdrob iz delno oluščenih sončničnih semen 
(hidrotermično obdelane), pogača iz oljne ogrščice (hidrotermično obdelane), pšenični otrobi, 
melasa (sladkorne) pese, pšenica, zdrob oljne ogrščice (hidrotermično obdelane), ekstrudirana 
sojina zrna, laneno seme (hidrotermično obdelano), zdrob iz soje (hidrotermično obdelan), pšenična 
slama, kalcijev karbonat, monokalcijev fosfat, natrijev klorid, rastlinsko olje, kvasovke in deli kvasa,  
natrijev bikarbonat, magnezijev oksid  
 
Analitske sestavine in vsebnosti: 19,0 % surove beljakovine, 5,5 % surovo olje in maščobe, 9,0 % 
surove vlaknine, 7,5 % surov pepel, 1,0 % kalcij, 0,75 % fosfor, 0,36 % natrij, 0,30 % magnezij 
 
Dodatki dodani na kg: 
Tehnološki dodatki: Konzervansi: citronska kislina (E330) 9 mg, propionska kislina (E280) 2000 mg, 
Antioksidanti: BHA (E320) 13 mg, BHT (E321) 22 mg. 
Nutritivni dodatki: 28.000 I.E. vitamin A (3a672a), 7.000 I.E. vitamin D3 (3a671), 150 mg vitamin E 
(E 3a700) (all rac-α-Tokoferol-acetat), 94 mg cink (3b603 cinkov oksid), 1,5 mg selen (3b801 natrijev 
selenit), 25 mg baker (3b405 bakrov(II) sulfat pentahidrat), 85 mg mangan (3b502 manganov (II) 
oksid), 42 mg železo (3b103 železov (II) sulfat monohidrat), 2,0 mg jod (3b201 kalij jodid), 3.220 mg 
L-lizin sulfat (E 3.2.5.), 590 mg DL-metionin (3c301), 590 mg L-Treonin (3.3.1) 
Zootehnični dodatki: Stabilizatorji mikroflore: Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (4b1702) 1,5 x 
109 CFU, Enterococcus faecium NCIMB 10415 (4b1705) 1.1 x 109 CFU 
 
Navodila za krmljenje: Krmno mešanico začnemo ponujati teletom, od 7.dneva starosti. Na začetku 
dajemo manjše količine krmne mešanice (cca 50 – 100 g /teleta/dan), nato se količina z rastjo teleta 
poveča do količine, ki jo je tele dnevno sposobno konzumirati. Ko tele dnevno zaužije več kot 1 kg 
krmne mešanice (vsaj 3 dni zapored), se začne zmanjševati mlečni napoj, katerega v 10-14 dnevih 
ukinemo v celoti. Pomembno je vzdrževati čistočo krmilne posode in jo vsakodnevno očistiti od 
ostankov prejšnjega dne. Poleg te krmne mešanice in mlečnega napoja je potrebno teletu ponuditi 
kvalitetno seno in svežo vodo po volji. LACTAFLEX je sestavni del programa krmljenja telet z mlečnimi 
nadomestki LACTAPRO. 
 
Datum proizvodnje, serijska številka, neto teža in rok uporabnosti so odtisnjeni na deklaraciji. 
Proizvajalec ne odgovarja za napačno uporabo izdelka. Vreča se ne sme skladiščiti v hlevu. Odprto 
vrečo je treba po uporabi zapreti. Hraniti v suhem, zračnem in hladnem prostoru, kateri omogoča 
zaščito pred direktno sončno svetlobo, glodavci in drugimi škodljivimi snovmi. 
 
Država porekla: Republika Hrvaška, EU 
Številka odobritve: HRα19105007 
Referenčna številka serije: BBBBYYDDD 
Minimalni rok trajanja: najbolje porabiti do MM/YYYY 
Datum proizvodnje: proizvedeno 3 mesece predoznačenim datumom minimalnega roka trajanja  
Neto masa: XY kg 
Proizvajalec in odgovorni za označevanje: FANON d.o.o, Vladimira Nazora 126, 42206 Petrijanec, 
Tel. +385 42 71 47 00, Fax: +385 42 71 43 55, www.fanon.hr    e-mail: info@fanon.hr 
Distributer za Slovenijo: LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.o.o, Tolstojeva ulica 63, Ljubljana, Slovenija T: 
+38615881523, e-mail: info@l-m.si 
 
Točne utežne odstotke za vsako uporabljeno posamično krmilo v krmi mešanici je mogoče pridobiti 
pri proizvajalcu, ki je odgovoren za označevanje. 

 


