
   

 

 
 

 

  

AMNOLAC 50% 

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ-ΓΑΛΑΤΑ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΤΗΛ & FAX : 2310-713937 

ΚΙΝ: 6972837901 

Email: alfavethellas@hotmail.com 
 

 

Γάλα κτηνοτροφικό για αρνιά & κατσίκια με προβιοτικό 

 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                              ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  % 

Το AMNOLAC 50% είναι ένα ειδικό κτηνοτροφικό γάλα για την εκτροφή 
αρνιών και κατσικιών. Αναπτύχθηκε με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και 

περιέχει υψηλής ποιότητας πρωτεϊνικές πηγές  και ποικιλία γαλακτικών 
προϊόντων. 

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ          24,00 

ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ                 24,00 

ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ                                7,00 

ΟΛΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ            0,05 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ                                        0,90 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ                                      0,70 

ΝΑΤΡΙΟ                                             0,70 

 

Τα πλεονεκτήματα του AMNOLAC 50%: 

 Περιέχει 50% σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος (skim milk 
powder). 

 Αποτελείτε από επιλεγμένες πρώτες ύλες, υψηλής πεπτικότητας.  

 Είναι ιδανική αναλογία αμινοξέων. 
 Είναι εύκολο στη χρήση και την ανάμιξη του. 
 Είναι προϊόν ελεύθερης ροής που παρέχει εξαιρετική 

διαλυτοποίηση  στο νερό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του 

ροφήματος, είναι επίσης κατάλληλο και για αυτόματες ταΐστρες.  

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος 50%, ορός γάλακτος, γλουτένη  σίτου, 
φοινικέλαιο, τυρόγαλα χωρίς λακτόζη, κοκοφινικέλαιο, κραμβέλαιο, αλεύρι 
σίτου, εκχυλίσματα μαγιάς, ανθρακικό ασβέστιο, πρωτόγαλα σε σκόνη 

10.000mg/kg. Προϊόντα αυγού αποξηραμένα, Προϊόντα ζυμών. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 Πάντα να παρασκευάζεται όση ποσότητα ροφήματος χρειάζεστε 

για άμεση κατανάλωση. 

 Χορηγείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 Καθαρίστε όλα τα σκεύη μετά το τάισμα. 
 Για διατήρηση του AMNOLAC 50% φρέσκου, κλείστε το σάκο 

διπλώνοντάς τον σφικτά και αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό 
περιβάλλον. 

 Φροντίστε να υπάρχει πάντοτε πρόσβαση σε φρέσκο και καθαρό 

νερό. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
 Συγκέντρωση (διάλυση):  1 κιλό σκόνη γάλακτος σε 6 λίτρα νερό. 

 Θέρμανση του 50% του νερού σους 55 ºC. 
 Προσθέστε το AMNOLAC 50% και αναδεύστε μέχρι τη διάλυση. 
 Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό σε χλιαρή θερμοκρασία. 

 Αναδεύστε ξανά πριν την χορήγηση. 

 Χορηγείστε το σε θερμοκρασία 38-40 ºC. 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ 

KG 
BITAMINH A           (3a672a)            85.000 I.U. 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3              (3a671)                2.000 I.U. 

ΧΑΛΚΟΣ (Cu)         (3b405)                   2,00 mg 
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)        (3b103)                  35,00mg 
                               (3b108) 

ΙΩΔΙΟ (Ι)                 (3b202)                   1,00mg 
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)        (3b801)                   0,20mg 
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mg)     (3b502)                 70,00mg 

                                (3b506) 
Ψευδάργυρος (Zn) (3b603)                  80,00mg 

                                (3b607) 

ΑΝΤΙΞΕΙΔΩΤΙΚΟ: 
Ε(321) ΒΗΤ, 30mg/kg 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚA: 
Μείγμα Bacillus licheniformis (DSM 5749) και Bacillus 
subtilis (DSM 5750) με αναλογία 1:1(4b1700i) min 3,25 x 

109 CFU 4b1708 Enterococcus faecium NCIMB 11181 

1.3*109CFU/kg 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
Η χορήγηση του ροφήματος εξαρτάται από το είδος του 
ζώου (αρνιά, κατσίκια),την παραγωγή κατεύθυνση των 

νεαρών ζώων (κρεατοπαραγωγή, αντικατάσταση), τη 
συχνότητα των γευμάτων, την κατά βούληση ή 
περιορισμένη χορήγηση και άλλους παράγοντες. Για 

αναλυτικό πρόγραμμα χορήγησης του AMNOLAC 50%, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, επικοινωνήστε με τους 
γεωτεχνικούς της ALFAVET στο τηλέφωνο 2310-713937. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Το κτηνοτροφικό γάλα AMNOLAC 50% παράγετε από την 
εταιρεία ALFAVET συσκευασμένο σε σάκους 25kg. 

Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 00320540000043 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ    

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 

aEL5400011 


