Papildbarība vistām
Nosaukums

Apraksts

Gliemežvāki
Oyta Sheels

Lieto bez ierobežojuma vistām
brīvi piejamā vietā kā kalcija
avotu.

4 kg
25 kg

Salvamix 2921

Lieto 2,5% pie barības (25g uz
1kg/10 vistām). Vitamīnu,
minerālvielu koncentrāts.

2 kg
25 kg

Salvana

Lieto 2% pie barības (20g uz
1kg/10 vistām).
Vitamīnu, minerālvielu,
aminoskābju konc. Ar dabīgām
krāsvielām olu dzeltenuma
krāsas uzlabošanai.

2 kg
25 kg

Augstā minerālvielu un vitamīnu
satura dēļ lietot ne vairāk kā 3%
pie mājputnu ikdienas barības
devas.

25 kg

Mineral L-257

Salvanatur
Legehennen
Mineral 6506
Var lietot bioloģiskās
saimniecībās

Fasējums

Kalcija karbonāts Lieto bez ierobežojuma vai,
sajaucot ar barību līdz 5%, kā
kalcija avotu.

3 kg
25 kg

Salvana Pickbowl Veicina putnu aktivitāti, kustības,
nodrošina putna dabisko
nepieciešamību knābāt, līdz ar to
samazinot uzvedības problēmas,
novietot brīvi pieejamā vietā.

10 kg

Suplex ADE/
Selenium Green

2 kg

Var lietot bioloģiskās
saimniecībās

Papildbarība ar vitamīniem A, D,
E. Lietot ieberot tukšā silē vai uz
barības.

25 kg

Izplatītājs: Kalnabeite SIA, A 018949, Kalnabeites 9, Siguldas pagasts, LV-2150, tel.: 67972506

NUTRISEL® PLUS
Veselīgam dzīves sākumam
Samazina stresa ietekmi, uzlabo ēstgribu, palielina svara pieaugumu, uzlabo barības izmatošanu, nostiprina
imūnsistēmu
NutriSel® ir 13 vitamīnu, 5 aminoskābju un selēna kombinācija. Satur vitamīnus: A, D3, E, C, K3, B grupa,
biotīns, aminoskābes: metionīns, lizīns, treonīns, valīns, tripofāns, kā arī nātrija selenītu.
Pulveris ir ūdenī šķīstošs, to var pievienot pie ūdens, piena aizvietotāja, barības.
NutriSel® ir īpaši piemērots lietošanai jaundzīvniekiem un stresa situācijas, kas saistītas ar slimībām,
vakcināciju, kastrāciju, atšķiršanu, pārgrupēšanu, barības maiņu, transportēšanu, nelabvēlīgiem ārējās vides
apstākļiem kā karstumu.
Devas: mājputniem- 100 g NutriSel® plus iemaisa 200 L dzeramā ūdens. Tā ir dienas deva 1250 dējējvistām,
2000 jaunajām vistām, 2000-2500 cāļiem un 500 tītariem.
Iepakojums: 100 g un 1 kg
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, Beltinci, Slovēnija

VITA REDIN
Minerālvielu un vitamīnu papildbarība
Papildbarība piemērota visu sugu mājdzīvniekiem un mājputniem, īpaši piemērota augsti produktīviem
dzīvniekiem un jaundzīvniekiem, kuriem vitamīnu un minerālvielu trūkums var izraisīt kaulu, muskuļu un ādas attīstības
traucējumus. Satur melasi, aromatizētāju, vitamīnu K.
Sastāvs: 1 kg Vita – redin satur:
Ca
P
Na
Mg
Vitamīns A
Vitamīns D3
Vitamīns E
Vitamīns K3
Vitamīns B1
Vitamīns B2
Niacīns
Kalcija pantotenāti
Vitamīns B6
Vitamīns B12

160 g
80 g
45 g
8g
500.000 i.e.
50.000 i.e.
500 mg
80 mg
50 mg
200 mg
1200 mg
500 mg
100 mg
400 mcg

Folskābe
Biotīns
Holīna hlorīds
I
Mn
Zn
Fe
Ca
Cu
Se
S
Antioksidants
Aromatizētājs
Kukurūzas
lopbarības milti

Dienas deva dzīvniekam: 30 g uz 20-40 putniem
Glabāšana: vēsā, sausā vietā līdz +25OC
Derīgums: 6 mēneši no ražošanas datuma.
Iepakojums: 2 kg
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, Beltinci, Slovēnija

10 mg
2000 mg
20.000 mg
40 mg
2100 mg
5200 mg
3700 mg
45 mg
1200 mg
2 mg
10.000 mg
5000 mg
2000 mg
Līdz 1000 g

FARMATAN
Organoleptiskā barības piedeva
Apraksts: Farmatan ir dabiska organoleptiskā barības piedeva, kas ir iegūta no rūpīgi atlasītiem kastaņu kokiem
(Castanea Sativa Mill.) ar ūdens ekstrakcijas metodi. Paredzēts visiem mājdzīvniekiem.
Sastāvs:
Tanīni, %:
Mitrums, %:
Koppelni, %:
Dzelzs, miljonā daļa:
Arsēns, miljonā daļa:
Svins, miljonā daļa:
Merkūrijs, miljonā daļa:
Smagie metāli, miljonā daļa:

Fizikālās īpašības:
> 71
<8
< 1,2
< 50
< 0,2
< 0,2
< 0,01
< 40

Daļiņu izmērs: - granulas, mm 0,5 – 1,5
Masas blīvums,g/dm3: - granulas

700 ± 50

Šķīdība: karstā ūdenī

Darbība:
 Novērš oksidatīvo stresu un labvēlīgi ietekmē vispārējo veselības stāvokli (antioksidants).
 Stabilizē dzīvniekus stresa situācijās, nelabvēlīgos klimata un higiēnas apstākļos un uzlabo metiena kvalitāti.
 Pasargā kuņģa – zarnu traktu, novēršot baktēriju kolonizācijas un baktēriju toksīnu negatīvo ietekmi uz
gļotādu.
 Novērš patogēnās mikrofloras augšanu.
 Uzlabo produkcijas rādītājus (pieaugums, konversija, barības uzņemšana ).
Iepakojums: 25 kg
Ražotājs: TANIN Sevnica, Slovēnija

CARBOVET
Barības piedeva, 100% dabīga ogle
Analītiskās sastāvdaļas: Kopšķiedra <75%, mitrums <10%
Var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar ES regulu 834/2007
pateicoties tā sarežģītajai poru struktūrai absorbē toksīnus un gāzes, ko ražo patogēnie mikroorganismi un līdz ar
to dzīvniekam tiek novērsta caureja. CarboVet tiek izmantots arī kā papildus aizsardzības līdzeklis kritiskos periodos
(atšķiršana, Clostridium un E.coli infekcijas) kā arī, ja dzīvnieku barība satur mikotoksīnus.
ir melns pulveris, bez smaržas un garšas, tas nešķīst ūdenī. Nav kaitīgs cilvēkam.
Lietošanas instrukcija: CarboVet var pievienot barībai vai premiksam. Nav negatīvas mijiedarbības ar citām barības
piedevām. Iejaukt barībā,putniem 0.15-0.2%.
Iepakojums: 1 kg
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, Beltinci, Slovēnija

STALOSAN F
Antiseptisks pulveris dzīvnieku mītņu sausai dezinfekcijai
Sastāvs: fosfāti 8,5%, neorganisks varš 2,5%, neorganiskā dzelzs 2,1%, nātrija tuluēnsulfohloromīds 0,25%,
alumīnija hidroksilikāts 10,1%, balstvielas.
STALOSAN F:


Absorbē un ķīmiski saista amonjaku, tādējādi nodrošinot sausas mītņu grīdas un veselīgu vidi dzīvniekiem un
cilvēkiem.
 Fungicīda, antibakteriāla un antivīrusu iedarbība, samazinot infekciju iespējamību
 Satur vielas, kas iznīcina mušu kāpurus
 Antiparazītiska iedarbība pret kokcīdijām un apaļajiem tārpiem
Nekaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem.

Iepakojums: 15 kg un 1,5 kg
Ražotājs: Stormollen AS – Dānija

VIRKON®S
Virkon®S ir plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis ar pretvīrusu iedarbību
Iedarbīgs pret Āfrikas cūku mēri!
● Iedarbīgs - neatkarīgi pārbaudīta efektivitāte pret visām vīrusu dzimtām, kas apdraud cilvēkus un dzīvniekus.
● Draudzīgs - cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi.
● Pilnīga kontrole - gaisa, virsmu un ūdens apgādes sistēmu dezinfekcijas līdzeklis.
● Unikāls produkts - patentēts vairāk nekā 20 valstīs un plaši lietots visā pasaulē.
Lietošanas norādījumi
Piemērots lietošanai visu tipu zivju audzētavās, dzīvnieku un putnu mītnēs, siltumnīcās un veterinārajās
klīnikās.
Pateicoties augstajam drošības līmenim un izteikti plašajam biocīdās aktivitātes spektram, Virkon S var lietot
dažādos veidos.
Iepakojums: 10 kg un 0.5 kg
Ražotājs: Du pont, Lielbritānija

Izplatītājs: Kalnabeite SIA, Kalnabeites 9, Siguldas pag. , LV-2150, E-pasts: info@kalnabeite.lv Tel. 67972506

