
Baltymai
76%

Paprasta naudoti

Ypač didelis energijos 
kiekis

100 proc. natūralus

Krekenų pakaitalas ėriukams
Visada rekomenduojame naujagimiams 
ėriukams girdyti motinos krekenas, nes tai –
energijos šaltinis ir vienintelis būdas įgyti 
imunitetą infekcinėms ligoms. Vis dėlto, kartais 
nėra galimybės užtikrinti reikiamo krekenų 
kiekio. LAMB VOLOSTRUM, kuris gali būti 
naudojamas vietoje motinos krekenų, suteikia 
tvirtumo pirmiesiems ėriukų gyvenimo 
žingsniams.

Girdymas
„Lamb Volostrum“ galima  girdyti buteliuku arba 
naudoti zondą. Visą krekenų kiekį reikia sugirdyti 
kaip galima greičiau po gimimo, vėliausiai per 6 
valandas. Mažesniems ėriukams girdoma pusė 
kiekio. 
Paruošto „Lamb Volostrum“ mišinio saugojimas
„Lamb Volostrum“ mišinys gali būti laikomas 
šaldytuve iki 72 valandų. Atšildomas 50-60°C t.
vandens vonelėje iki 40°C t., prieš girdant 
išmaišomas.
Energijos šaltinis ir apsauga nuo ligų
Maisto medžiagų trūkumas
ir hipotermija (sušalimas) –

dažniausia naujagimių 
ėriukų gaišimo 
priežastis. 
Krekenų pakaitalas 
turtingas baltymų ir
riebalų, todėl ėriukai
aprūpinami būtiniau
siomis maisto medžia
gomis ir reikiamu 
energijos  kiekiu. 
Didelė globulinų
koncentracija tirpale 
padeda apsaugoti gyvulius nuo bakterinių 
žarnyno infekcijų. 

Naudojimas
„Lamb Volostrum“ supakuota į 50 g 
pakuotes, iš kurių kiekvienos 
pagaminamas vienam ėriukui reikalingas 
krekenų pakaitalo kiekis.
Saugojimas
Sausoje ir vėsioje patalpoje – iki 3 metų.

Paruošimas
Iš lėto pilama 50 g „Lamb Volostrum“ 
miltelių į 100 ml šilto vandens (40°C) ir 
plakama mentele, kol užtikrinama tolygi 
konsistencija. Pagaminamas 140 ml 
mišinys. Kai naudojamas kaip papildas, 25 
g „Lamb Volostrum“ reikia sumaišyti su 50 
ml šilto vandens (40°C). Pagaminama 70 
ml mišinio. 

Ląsteliena
0%

Riebalai
8%

Pelenai
3%

Natris
0,15%

Lamb Volostrum®



Bandymai
HARPER ADAMS žemdirbystės koledže 
atliktas tyrimas su Dorseto ir 
Frieslando veislės avimis, kurios 
atsiveda iki 4 ėriukų. Ėriukai gimė 
balandžio pabaigoje.
Buvo įvertinti 3 skirtingi krekenų 
atidavimo būdai:
1. Ėriukai lieka su ėriavede 24 
valandas;
2. Ėriukai atskiriami nuo ėriavedės 
iškart po gimimo ir duodamas 
nustatytas kiekis ėriavedės krekenų; 
3. Ėriukai iškart atskiriami nuo 
ėriavedės ir duodama „Lamb
Volostrum“.
Po to visi ėriukai 24 valandas girdomi 
avių pieno pakaitalu per automatines 
girdyklas. 

Rezultatai Mirtingumas Priesvoris per 30 dienų, kg

1. Ėriukas su ėriavede 0 11.2

2. Ėriukui sugirdomos 
krekenos

0 10.7

3. „Lamb Volostrum“ 0 10.4

Atlikti papildomi tyrimai 70-yje ūkių ir koledžų su 
skirtingomis avių auginimo sistemomis. Ūkininkai 
patvirtino, kad „Lamb Volostrum“ yra beveik toks 
pat efektyvus, kaip natūralios krekenos, o ir naudoti 
patogiau nei, pvz., karvių krekenas.

„Lamb Volostrum“ privalumai:

Natūralus krekenų 
pakaitalas;

50 g produkto yra net 38 g 
baltymų;

Ypač gerai virškinamas 
energijos šaltinis padeda 
sumažinti hipotermijos riziką;

Ėriukui garantuojamas 
pastovus krekenų kiekis ir 
kokybė;

Higieniška, supakuota po 
vieną dozę, lengva naudoti;

Galima laikyti iki 3 metų;
Testuota nepriklausomuose 

ūkiuose.

Daugiau informacijos:
8 687 17150
www.raudoniai.lt


