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SIA Kalnabeite ir veterināro zāļu lieltirgotava, kas jau vairāk kā 20 gadus piedāvā veterinārās preces visā Latvijas
teritorijā. Mēs sadarbojamies ar labākajiem veterināro preču ražotājiem Eiropā kā Richter Pharma, Jorgen Kruuse,
Salvana Tiernahnung, Vitfoss u.c. Mūsu klientu konsultanti ir izglītoti un praktizējoši vetārsti, kas izzin klienta vēlmes
un vajadzības, piedāvā atbilstošas preces un risinājumus. Piedāvājam ātru un precīzi preču piegādi uz klienta norādīto
adresi.

SIA KALNABEITE
Kalnabeites 9, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, LV-2150
Tel.: 67972506

DARBA LAIKS
Darba dienas 8.30 – 17.00
S, Sv - BRĪVS

Veterinārā aptieka RĒZEKNĒ
Latgales iela 20, Rēzekne
Tel. 64623595

Darba dienas 9.00 – 16.00
S, Sv - BRĪVS

KLIENTU MENEDŽERI:
Astra Gavare
67971451
Kurzemes, Latgales, Vidzemes reģions
26431711

astra@kalnabeite.lv

Inese Pāvule
Kurzemes, Latgales, Vidzemes reģions

67895631
29487347

inese@kalnabeite.lv

Sanita Baiba
Kurzemes, Zemgales, Sēlijas reģions
Tatjana Jakimova
Latgales reģions
Ieva Beltiņa
Kurzemes reģions
Solvita Valaine
Veterinārārste, mazo dzīvnieku
menedžere

26447753

sanita@kalnabeite.lv

29170118

tatjanakalnabeite@gmail.com

26468885

ieva@kalnabeite.lv

26440368

solvita@kalnabeite.lv

Rēķinu apmaksa 21 diena.
Bankas rekvizīti:
Reģ. Nr. 40003518189
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konts: LV85HAB0551024449471

Banka: SEB banka AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV74UNLA0050006296759

Piedāvājums mājputniem
Nosaukums
Gliemežvāki Oyta Shells (divi veidi )
Salvamix 2921

Salvana
Mineral L-257
Salvanatur Legehennen Mineral
6506
Kalcija karbonāts
(lopbarības krīts)
Salvana Pickbowl
(minerālvielu bļoda)

Suplex ADE/ Selenium Green
Nutrisel Plus
Superliv

Respzz

Vita Redin
Farmatan Plus
Carbovet
Protilac

Stalosan F
Stalosan Basic
Stalosan B (Eco)
Virkon S
O-Bite Spray

Apraksts
Lieto bez ierobežojuma vistām brīvi pieejamā
vietā kā kalcija avotu.
Lieto 2,5% pie barības (25g uz 1kg/10 vistām).
Vitamīnu,
minerālvielu,
aminoskābju
koncentrāts.

Iepakojums
4 kg
25 kg
2 kg
25 kg

Lieto 2% pie barības (20g uz 1kg/10 vistām).
Vitamīnu, minerālvielu koncentrāts. Saturmetionīnu, dabīgas krāsvielas.
Var lietot bioloģiskās saimniecībās. Vitamīnu,
minerālvielu koncentrāts.
Barības sastāvdaļa, satur 39% kalciju. Lieto bez
ierobežojuma vai, sajaucot ar barību līdz 5%, kā
kalcija avotu.

25 kg

Veicina putnu aktivitāti, kustības, nodrošina
putna dabisko nepieciešamību knābāt, līdz ar to
samazinot uzvedības problēmas, novietot brīvi
pieejamā vietā.
Var lietot bioloģiskās saimniecībās. Papildbarība
ar vitamīniem A,D,E un selēnu mājputniem
Vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju
koncentrāts, ūdenī šķīstošs
Var lietot bioloģiskās saimniecībās. Barības
piedeva putniem apetītes uzlabošanai un aknu
funkcijas uzlabošanai hroniskas aknu mazspējas
gadījumā.
Var lietot bioloģiskās saimniecībās. Augu
barības piedeva, ko lieto dažādu elpošanas
slimību gadījumos
Minerālvielu un vitamīnu papildbarība
Barības piedeva, Dienvidu kastaņas ekstrakts

10 kg

Var lietot bioloģiskās saimniecībās. Barības
piedeva, 100% dabīga ogle
Vājpiena aizstājējs, proteīna avots. Piena
olbaltumvielu, laktozes un aminoskābju
maisījums.
Antiseptisks pulveris dzīvnieku mītņu sausai
dezinfekcijai
Sausinošs pulveris dzīvnieku mītnēm
Neorganisks higiēnas līdzeklis bioloģiskām
saimniecībām
Plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis ar pretvīrusu
iedarbību
Aerosols pret kanibālistisku uzvedību
mājputniem

25 kg

3 kg
25 kg

2 kg
25 kg
100 g
250 ml
100 ml

100 ml

2 kg
500 g
25 kg
500 g
15 kg
2 kg
25kg
1.5 kg
15 kg
15 kg
15 kg
500 g
10 kg
400 ml

SALVANATUR LEGEHENNEN MINERAL 6506
Dējējvistām bioloģiskajās saimniecībās
Var lietot ekoloģiskās/ bioloģiskās saimniecībās atbilstoši ES regulai Nr. 834/2007 un Nr.
889/2008. Produkts ražots saskaņā ar Bioland laboratorijas specifikāciju.
Pievienots uz 1 kg: 333.333 I.E. vitamīns A (3a672a), 66.666 I.E. vitamīns D3 (E971), 500 mg vitamīns E
(3a700), 2.300 mg Dzelzs kā dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts (E1), 2.333 mg Mangāns (E5) kā mangāna (II)
oksīds, 2.000 mg Cinks (E6) kā cinka oksīds, 250 mg Varš (E4) kā vara (II) sulfāts, pentahidrāts, 16.7 mg Jods
kā kalcija jodāts, brīvs no ūdens (3b202), 10.0 mg Selēns (E8) kā nātrija selenīts.
Sastāvs: 50.2% kalcija karbonāts, 37.7% monokalcija fosfāts, 8% nātrija karbonāts, 1.2% cukurbiešu melase
Lietošana: augstā minerālvielu un vitamīnu satura dēļ lietot ne vairāk kā 3% pie mājputnu ikdienas barības
devas.
Iepakojums: 25 kg

SALVANA MINERAL L-257
Minerālbarība vistām ar metionīnu un dabīgām krāsvielām, olu dzeltenuma krāsas
uzlabošanai
Pievienots uz 1 kg: Vit. A 400 000 SV (E672), Vit. D3 125 000 SV (E671), Vit. E 1500mg (Alfa-tokoferola
acetāts), Vit. K 150mg (Menadion–nikotīnskābesamīda– Bisulfāts), Vit. B1 75mg (Tiamīna nitrāts), Vit.
B2 250mg (Riboflavīns), Vit. B6 170mg (Piridohidrohlorīds), Vit. B12 1250mcg 1500mg Nikotīnskābesamīds
500mg Kalcija pantotenāts (Ca-D-Patotenāts), 25mg Folskābe, 5000mg Biotīns, 12 500mg Holīna hlorīds,
6000mg Betaīns, 1500mg dzelzs, 500mg varš kā Cu-II-sulfāts-pentahidrāts (E4), 3000mg cinks kā Zn oksīds
(E6), 4000mg mangāns kā Mn-II-oksīds (E5), 35mg jods kā Kalcija jodāts (E2), 15mg selēns kā Nātrija selenīts
(E8), 10mg kobalts kā Bāziskais Co-II-karbonāts (E3), 200mg Luteīns (E161), 250mg Kantaksantīns (161g),
200mg Avizant dzeltenais, 20000 FUU 3- fitāze (E1600).
Sastāvs: 41% kalcija kabonāts, 24% monokalcija fosfāts, 12% nātrija hlorīds, 7,5% metionīns, 2,2% cukurbiešu
melase
Lietošana: Augstā D3 vitamīna un 3-fitāzes (E1600) koncentrācijas dēļ minerālbarību lieto ne vairāk kā 2%
pie putnu barības.
Iepakojums: 25kg

SALVAMIX 2921
Papildbarība vistām
Garantēts: 34.5% Kalcijs, 2,0% Metjonīns, 1,0% Lizīns
Sastāvs: Kalcija karbonāts
Pievienots uz kg: 320.00 I.E. vitamīns A (3a672a), 60.000 I. E. Vitamīns D3 (E671), 400mg vitamīns E
Tokoferola acetāts (3a700), 80mg vitamīns K, 200mg vitamīns B1 kā Tiamīnmononitrāts (3a821), 160mg
vitamīns B2 kā Riboflavīns, 80mg vitamīns B6/Piridoksinhidrohlorīds (3a831), 400mg vitamīns B12, 1.200mg
Nikotīnskābesmīds, 280mg Kalcija-D-Pantotenāts (3a841), 20mg Folskābe, 12.00mg holīns kā holīnhlorīds,
2.200mg cinks kā cinka oksīds (E6), 2800mg mangāns kā mangāna (II) oksīds (E5), 1.600mg dzelzs kā dzelzs
(II) sulfāts (E1), 240mg varšs kā vara (II) sulfāta pentahidrāts (E4), 12 mg jods kā kalcija jodāts bezūdens
(3b202), 4mg selēns kā nātrija selenīts (E8), 120mg BHT.
Ēdināšanas norādījumi: šo papildbarību augstā vitamīna D un minerālvielu dēļ izēdināt tikai putniem.
Lietošana: pievienošanas norma 2.5%
Iepakojums: 2 kg un 25 kg

SALVANA PICKBOWL
Minerālvielu papildbarības bļoda ar melasi mājputniem
Veicina putnu aktivitāti, kustības, nodrošina putna dabisko nepieciešamību knābāt, līdz ar to samazinot
uzvedības problēmas.
Satur: Kalciju 21,0 %, Magniju 5,6%, Fosforu 2,6%, Nātriju 0,1%
Sastāvs: Kalcija karbonāts, kvieši, monokalcija fosfāts, magnija oksīds, melase, kukurūzas milti
Lietošana: novieto brīvi pieejamā vietā.
Iepakojums: 10 kg bļoda

OYTA SHELLS GLIEMEŽVĀKI
Kalcija papildbarība mājputniem
Satur: 38% kalciju
Lietošana:
 Dējējvistām olu čaumalu stiprināšanai 4 – 6 % pie barības (1 kg uz 25 kg barības);
 Cāļiem no 7 dienu vecuma, jaunputniem – 1 % pie barības;
 Tītariem – 1.5 – 2 % pie barības;
 Mājas baložiem novieto brīvi pieejamā vietā.
Iepakojums: 4 kg un 25 kg

KALCIJA KARBONĀTS
Barības sastāvdaļa
Satur: 39% kalciju
Lopbarības krīts. Lieto bez ierobežojuma vai, sajaucot ar barību līdz 5%, kā kalcija avotu.
Iepakojums: 3 kg un 25 kg

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 250 ml

SUPLEX ADE/SELENIUM GREEN
Papildbarība ar vitamīniem A,D,E un selēnu mājputniem
Var lietot ekoloģiskās/ bioloģiskās saimniecībās atbilstoši ES regulai Nr. 834/2007 un Nr. 889/2008.
Pievienots uz 1 kg: Vitamīns A (3a672) 900.000 SV, vitamīns D3 (3a671) 200.000 SV, vitamīns E (DLalfatokoferolacetāts (3a700) 2000 SV, Se (nātrija selenīts) (E8) 50 mg
Sastāvs: kalcija karbonāts, sāls, kviešu klijas, augu tauki
Analītiskie komponenti: 29,1% kalcijs, 0% fofors, 9,5% nātrijs, 0,3% magnijs
Lietošana: ieberot tukšā silē vai uz barības, dienas deva putnam dienā 0.4-0.8 g
Iepakojums: 2 kg un 25 kg

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: monokalcija fosfāts, kalcija karbonāts, nātrija hlorīds, kukurūzas milti, magnija oksīds, cukurbiešu
melase.
Analītiskai sastāvs: Kalcijs 16%, Nātrijs 7.5%, Fosfors 8%, Magnijs 0.8%
Pievienots uz 1 kg: 500.000 SV vitamīns A (E672), 50.000 SV vitamīns D3 (E671), 500 mg vitamīns E, 50 mg
vitamīns B1, 200 mg vitamīns B2, 1.200 mg nikotīnskābes, 500 mg Ca D-pantotenats, 100 mg B6 vitamīns, 10
mg folijskābe, 2 mg biotīna, 2.500 mg holīna hlorīds, 40 mg joda (E2) no kālija jodīna , 2.100 mg mangāna
(E5) no mangāna oksīda, 5.200 mg cinka (E6) no cinka sulfāta-monohidranta, 45 mg kobalts (E3) no kobalta
(II) karbonāta-monohidrāta, 3.700 mg dzelzs (E1) no dzelzs (II) sulfāta- monohidrāta, 1.200 mg vara (E4) no
vara (II) sulfāta pentahidrāta, 2 mg selēns (E8) no nātrija selenīta.
Dienas deva dzīvniekam: 30 g uz 20-40 putniem
Iepakojums: 2 kg

FARMATAN PLUS
Barības piedeva
Dabiska granulēta papildbarība, kas iegūta no kastaņu kokiem ar ūdens ekstrakcijas metodi. Uzlabo apetīti
un stabilizē gremošanas procesu.
Aktīvā viela: 73% kastaņas ekstrakts
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 ). Lietošana: jaukt ar barību 1-2 g uz 1 kg barības.
Iepakojums: 500 g un 25 kg

CARBOVET
Barības piedeva, 100% dabīga ogle
Var lietot ekoloģiskās/ bioloģiskās saimniecībās atbilstoši ES regulai Nr. 834/2007 un Nr. 889/2008.
Analītiskās sastāvdaļas: Kopšķiedra <75%, mitrums <10%
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.
Lietošana: CarboVet var pievienot barībai vai premiksam. Nav negatīvas mijiedarbības ar citām barības
piedevām. Iejaukt barībā,putniem 0.15-0.2%.
Iepakojums: 500 g un 15 kg

O-BITE SPRAY
Aerosols pret kanibālistisku uzvedību mājputniem
Lietošana: Putniem kanibālisma gadījumā nopūst skartās vietas nedaudz, jo aerosols ir augsti koncentrēts.
Uzmanību! Viegli uzliesmojošs! Nekarsēt, neturēt saulē, neglabāt virs 50°C. Nejauši iepūšot acīs, izraisa stipru
kairinājumu. Var izraisīt miegainību, reiboni.
Sastāvs: Propān-2-ols
Iepakojums: 400 ml

VIRKON®S
Plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis ar pretvīrusu iedarbību
● 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.
Lietošana: piemērots lietošanai visu tipu putnu mītnēs. Pateicoties augstajam drošības līmenim un izteikti
plašajam biocīdās aktivitātes spektram, Virkon S var lietot dažādos veidos.
Iepakojums: 500 g un 10 kg

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: 1,5 kg un 15 kg

STALOSAN BASIC
Sausinošs pulveris dzīvnieku mītnēm
Sausinošs produkts, samazina vides pH, saista amonjaku, nodrošina komfortu dzīvnieku guļvietās. Produkts
gatavs lietošanai, var lietot dzīvnieku klātbūtnē.
Lietošana: 100g/m2 uz pakaišiem, īpaši mitrās vietās, var lietot ligzdās.
Iepakojums: 15 kg

STALOSAN B (ECO)
Neorganisks higiēnas līdzeklis
Var lietot ekoloģiskās/ bioloģiskās saimniecībās atbilstoši ES regulai Nr. 834/2007 un Nr.
889/2008.
Nodrošina nepārtrauktu infekcijas slimību kontroli un uzlabo vidi dzīvnieku novietnēs, var izkaisīt ar rokām.
Gadījumos, kad infekcijas risks palielinās lietot 2-3 x nedēļā. Efektīvi samazina amonjaka koncentrāciju un
stiprina dzīvnieka imunitāti, kā arī novērš kaitīgo ķīmisko vielu uzkrāšanos dzīvnieku novietnē, samazinot
dzīvnieku saslimšanas risku.
Lietošana: Var lietot dzīvniekiem atrodoties mītnēs. Lieto 1x nedēļā apstrādājot pakaišus, īpaši vietās pie
dzeršanas un barošanas silēm.
Iepakojums: 15 kg

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

DZIRDNES, BAROTAVAS UN LAMPAS
Produkts

Tilpums

Plastmasas dzirdne cāļiem
un vistām, paredzēts
novietošanai uz grīdas vai
pakāršanai.

1.5 litri
3.5 litri

Dzirdne-pamatne, Uz zemes
novietojama, kurai
piestiprina PET pudeli. Der
pudeles līdz 1,5L.

Plastmasas barotava
putniem

1.5 litri

1.5 litri

Plastmasas barotava putniem

5 litri

Plastmasas barotava putniem

10.5 litri

Plastmasas barotava putniem

15 litri

Plastmasas barotava cāļiem

50*7cm

Infrasarkanā lampa, sarkana

150 W
250 W

Attēls

