
 
 

 

 
 
 
 
 

 Lfd.: Strona: Wersja: Data:  

Surlac® Liquid 0141-3 1 do 1 EU PL 2 06/08/2013 

 

 
Office: EW Nutrition GmbH • Hogenbögen 1 • 49429 Visbek (Germany) • phone: +49 4445 9868 – 0  • fax: +49 4445 9868 - 119 

 
 

www.ew-nutrition.com  

 Specyfikacja 

Opis produktu: 

 

Dietetyczna mieszanka paszowa uzupełniająca, płynna, dla cieląt do zakwaszenia mleka i stabilizacji flory 
bakteryjnej. 

Elektrolity i łatwo przyswajalne węglowodany. 

Skład: 

 
Chlorek sodu (0,63 %), Glukoza (0.4%), Chlorek potasu (0.3%) 

 Składniki: 

 

 Wartości 
 

Wartości 

Białko surowe % 0,00 Tłuszcz surowy % 0,00 

Włókno surowe % 0,00 Popiół surowy % 1,50 

Sód % 0,50 Wilgotność % 98,25 

Potas % 0,15 Chlor % 0,52 

Dodatki (na kg): 

 
Dodatki technologiczne 

Propionan sodu mg 5.000 Kwas mrówkowy (E 236) mg 100.000 

Rekomendowane dozowanie: 

 

Surlac ® jest koncentratem należy rozcieńczyć go, w stosunku 1:100: Rozcieńczyć 1 miarkę dozującą (20 ml) z 2 

litrami mleka. 
Jeżeli cielę nie chce pić, zaczynać od 10 ml / 2 litra, a następnie zwiększyć do dawki standardowej. Nie 
przedawkować. 
Metoda odchowu cieląt: 

1. Zakwaszenie siary dla nowonarodzonych cieląt: 
Zaraz po urodzeniu (!): Podawać pół litra siary + 5 ml Surlac ®. Następnie, przez co najmniej 5 dni podawać dwa 
razy dziennie 1-3 litrów pójła z Surlac ®. 

2. Podawanie zakwaszonego pójła dla cieląt z nieustabilizowaną florą jelitową:  
Wycofać podawanie mleka. 1-2 karmienia z 2-4 litrów roztworu elektrolitów (Agrolyt ®-K). Następnie przynajmniej. 
6 karmień z Surlac® mleko. W przypadku niewielkich zaburzeń trawienia jednorazowo podać Surlac ® mleko. 

3. Surlac ® ochrona przy zmianie diety i pierwszego karmienia u zakupionych cieląt:  
1-sze karmienie: 2-4 litry roztworu elektrolitu (np Agrolyt ®-K). Od 2 karmienia :2-4 litry Surlac® mleko (Surlac ® + 

mleko krowie lub zamiennika, proporcje 1: 100), przez minimum 3 dni, lepiej 6 dni. Karmić dwa razy dziennie.  

Zalecany czas stosowania: 

  1-7 dni  

Instrukcje prawidłowego stosowania: 

 

W przypadku przebytych, lub w trakcie zakłóceń układu trawiennego (biegunka). 

Zaleca się, skonsultowanie z lekarzem weterynarii przed użyciem produktu 

Uwaga: Produkt skoncentrowany! Należy rozcieńczyć przed użyciem!  

Chemiczne i fizyczne parametry: 

 

Forma: Płyn 

Zapach: Kwaskowaty  

Kolor: Żółtawo zielony 

 Min. Max. 

Gęstość: 1,00 1,05 

Wartość pH: 2,1 2,3 

Status GMO: 

 

Produkt w tym wszystkie nośniki i dodatki paszowe używane do produkcji, w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 i 1830/2003 nie zawierają organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), nie zawiera GMO, nie jest 
produkowany z GMO i ze względu na to nie jest oznakowany zgodnie z definicją zawartą w wyżej wymienionych 
przepisach. 

Jednostka sprzedażowa: Kod: Numer artykułu: 

 
1 x 100 ml (1.025 g)w butelce jedno szyjkowej Sztuka SA00073 

Warunki przechowywania: 

 
Przechowywać w chłodnym miejscu (max. 25°C). Chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamarznięciem. 
Za szkody wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania lub przechowywania producent nie odpowiada. 

Maksymalny okres przechowywania: 

 
36 miesięcy od daty produkcji 

Możliwość modyfikacji! 

 


