
GYÁRTMÁNYLAP 
 

(A 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 2. melléklete alapján) 
 
 
1. A takarmány kiegészítő neve, kategóriába sorolása: 

Greenman ProBio élőflórás kiegészítő takarmány 
 

 
 

2. A kiegészítő takarmány előállító vállalkozás által megállapított termékszám: 
még nincs 
 

3. Kiegészítő takarmány előállító létesítmény 
a) neve: Greenman Kft. 
b) címe: Veszprém 8200, Házgyári út 16. 
c) nyilvántartási vagy engedélyszáma: HU 18200020 
 
4. Felhasználási útmutató, takarmány-adalékanyagoknál és előkeverékeknél az 

1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az anyag egyedi 
engedélyében megadott egyedi követelmények, felhasználási előírások, etetési 
útmutató: 

 
Takarmány savanyítás / silózás: 1 tonna zöld növényi anyaghoz 0,05-0,1 liter készítményt 
egyenletesen keverjünk el, majd hagyjuk érni a hagyományos silózási módon. Kiváló 
minőségű takarmány előállítását teszi lehetővé, melyben a tejsav mennyisége hatékony 
felszívódást és takarmányhasznosulást eredményez.  
 
Baromfi és galamb:  
1 ml/ 500-1000g táphoz, minimum heti 3 alkalommal. 
 
Szarvasmarha: 
- első hónap – 100 ml heti 3 alkalommal, 
- következő hónapokban – 50 ml heti 2 alkalommal. 
Fiatal borjú: 15 ml - heti 2-3 alkalommal. Idősebb borjú: napi 20 ml. 
 
Sertés: 
Kocák és hízók: napi 50 ml. Malacok: napi 20 ml. 
 
Ló:  
napi 40-70 ml. Csikók: napi 25 ml. 
 
Kecske és juh: napi 25-30 ml. Bárány: 15 ml heti 1-2 alkalommal. 
 
Kutya:  
napi 5-20 ml. 
 
Macska:  
napi 2-5 ml. 
 



Nyúl:  
napi 2-5 ml. 
 
5. A kiegészítő takarmány előállításának első napja:  
2016. 01. 06. 
 
6. A takarmány részletes, tételes összetétele: 
Klórmentes, tiszta víz, cukornád melasz, tejsavbaktériumok (Lactobacillus casei ATCC 7469, 
Lactobacillus plantarum ATCC 8014) – >3 x 105 cfu/ml, élesztő (Saccharomyces cerevisiae 
IFO 0203) – 7 x 103 cfu/ml, zeolit és tengeri só. 

 
 

7. Az előállító által garantált és kötelezően feltüntetendő beltartalmi (hatóanyag) 
értékek: 

Tejsavbaktériumok (Lactobacillus casei ATCC 7469, Lactobacillus plantarum ATCC 8014) – 
>3 x 105 cfu/ml,  
Élesztő (Saccharomyces cerevisiae IFO 0203) – <1 x 106 cfu/ml  
Nyersfehérje 0,15 % 
Nyershamu 0,002 % 
Cukor 1,21 % 
Kalcium 311,3 μg/g 
Magnézium 126,5 μg/g 
Foszfor 16,5 μg/g. 
 
 
8. Takarmányba kevert gyógypremix 
a) megnevezése - 
b) hatóanyagának megnevezése, mennyisége (mg/kg) - 
c) törzskönyvi száma - 
 
9. Végtermékbe való bekeverés %-a - 
 
10. A gyógyszeres takarmány élelmezés-egészségügyi várakozási ideje - 
 
11. Tárolási, raktározási javaslat 
Lehetőleg sötét, de állandó hőmérsékletű, hűvösebb helyen (8-25 oC-on). 
Ne helyezzük tűző napra és a fagytól is óvjuk! 
A tárolóedényt mindig tartsuk légmentesen zárva! 
Gyermekektől elzárva tárolandó! 
 
12. Vényköteles állatgyógyászati készítményt tartalmazó takarmány esetén: „CSAK 

ÁLLATORVOSI RENDELVÉNYRE!” felirat 
Nem kell. 
 
13. A takarmány minimális eltarthatósági ideje: 
egy év. 
 
14. A kiegészítő takarmány kiszerelése: 
200 ml, 0,5 liter, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 1000 liter. 


