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TĀLRUNIS PASŪTĪJUMIEM 67972506

WWW.KALNABEITE.LV
info@kalnabeite.lv

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
Veterinārā aptieka: 67972506, 26483566
Lieltirgotava: 67895632, 29232321
DARBA LAIKS
Darba dienas 8.30 – 17.00
S, Sv - BRĪVS

Veterinārā aptieka RĒZEKNĒ
Latgales iela 20, Rēzekne
Tel. 64623595, 26381115
Konsultē licencēta veterinārārste Anita Vilciņa
DARBA LAIKS
Darba dienas 9.00 – 16.00
S, Sv - BRĪVS

Interneta veikals www.primapro.lv

SAZINIES AR MUMS:
67972506
26483566
Rēķinu apmaksa 21 diena.
Bankas rekvizīti:
Reģ. Nr. 40003518189
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konts: LV85HAB0551024449471

Banka: SEB banka AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV74UNLA0050006296759

Banka: Banka Citadele
Kods: PARXLV
Konts: LV62PARX0015696800001

Piedāvājam:
 Medikamentus
 Veterināros instrumentus un iekārtas no Jorgen Kruuse www.kruuse.com
 Aitu aplokus
 Piegādi
 Atlaides patstāvīgajiem klientiem
*Preču sortiments un cenas laika gaitā var atšķirties no kataloga piedāvājuma. Lūgums sazināties ar mums par
aktuālām cenām!

PRODUKTI AITĀM
Nosaukums
Salvana Schafmineral
Minerālvielu un vitamīnu papildbarība (skat. aprakstu)
Salvana Leckmasse Schafe
Laizāma minerālbarība aitām (skat. aprakstu)
Salvanatur Leckmasse Schafe (bļoda)
Laizāma minerālbarība aitām - BIOLOĢISKAJĀM SAIMNIECĪBĀM
Salvanatur Schamineral
Papildbarība aitām- BIOLOĢISKAJĀM SAIMNIECĪBĀM
Salvana Lammermilch
Piena aizvietotājs jēriem (skat. aprakstu)
Salvana Lämmerstart
Barība jēriem 6d.v.-2mēn. v. (skat. aprakstu)
Sāls Multi Lisal Se
Laizāma sāls brikete NaCl, Mg ar mikroelem.(Co, Zn, Mn, J,Se,Fe),
piemērota aitām
Sāls Lisal
Laizāma sāls brikete
Lamb Aid
Pasta imunitātes uzlabošanai jaundzimušiem jēriem. Deva 6-10 ml
dzīvniekam
Kalcifosilis Kalciju, fosforu, magniju, kāliju saturoša šķidra papildbarība
Kalcija karbonāts Lopbarības kaļķis (krīts)
Nutrisel WSP - Ūdenī šķīstoši vitamīni un aminoskābes (skat. aprakstu)
Nutrisel Plus sol
Suplex ADE Selen green Minerālbarība ar vitamīniem A, D, E un selēnu
(skat. aprakstu) BIOLOĢISKĀM SAIMNIECĪBĀM
Vita Redin
Vitamīnu un minerālvielu barības piedeva (skat. aprakstu)
Veyxol B Phos
Fosfora un B12 vitamīna barības piedeva
VeyFo Jecuplex
Barības piedeva, kas satur enerģizējošas vielas, makro un
mikroelementus
VeyFo Vit E-Selen
Vitamīna E un Selēna barības piedeva
Evija Mīkstinoša ziede ar egļu sveķiem, bišu vasku

Ecomint Satur piparmētras un eikalipta eļļu, atvēsina ādu, samazina
tūsku, sapampumu, kā arī niezi pēc odu kodumiem, atbaida kukaiņus.

Mastihelp Kopšanas ziede ar kamparu, kliņģerīšu ekstraktu,
metilsalicilātu un papeļu eļļu
Menthamax Kopšanas ziede ar Japānas piparmētru eļļu

Iepakojums
2 kg
25 kg
10 kg
22,5 kg
10 kg
25 kg
10 kg
25 kg
10 kg

10kg
250 ml

480 ml
3 kg
25 kg
100 g
250 ml
2 kg (fasēts)
25 kg
2 kg
100 ml
500 ml

100 ml
150 g
225 g
450 g
100 g
250 g
1 kg
10 kg
1 kg
180 ml

Vazenolis Neattīrītais vazelīns, ādas kopšanas ziede
Zaļš Plus Liniments Kopšanas ziede ar kamparu, mentolu un eikalipta eļļu

Ichtiolas 20% Plus
Kopšanas ziede ar ihtiolu (20%), lanolīnu un salicilskābi
Ichtiola-kampara ziede
Kopšanas ziede ādas bojājumiem.
Afanil Emulsija pret timpāniju, uzpūšanos
Carbovet
Barības piedeva, 100% ogle (skat. aprakstu)
Dialyt
Elektrolīti, vitamīni, glikoze pret diareju. (skat.aprakstu)
Fermactiv
Liofilizētas pienskābās baktērijas pret diareju
Farmatan Plus
Stabilizē gremošanas procesu un stabilizē apetīti. (Skat. aprakstu)
Propilēnglikols
Enerģētiska papildbarība atgremotājiem (skat. aprakstu)
Rumi Forte
Barības piedeva ar Ca propionātu, sauso raugu, dekstrozi un kobaltu
Rumenotoniks Papildbarība šķidrā formā atgremotājiem dzīvniekiem
gremošanas veicināšanai
Stalosan F
Sauss dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku mītnēm (skat. aprakstu)
Stalosan Basic
Sauss telpu higiēnas līdzeklis
Stalosan B (ECO) BIOLOĢISKAJĀM SAIMNIECĪBĀM
Virkon S (skat. aprakstu)
Agita
Mušu ēsma
Effect Uni Aerosols- universāls insekticīds
Effect
Pulveris- līdzeklis pret rāpojošiem insektiem
Mušpapīrs-rullis
7m*30cm
Broditop Next pastilas Žurkām un pelēm
Broditop Next graudi Žurkām un pelēm

1000 ml
250 g
1 kg
180 ml
500 ml
1000 ml
200 g
900 g
200 g
900 g
100 ml
0.5 kg (fasēts)
15 kg
8 kg
150g
500g
10kg
0.5 kg
25 kg
1 kg
25 kg
100 g
1 kg
200 ml
1,5 kg
15 kg
15 kg
15kg
500 g
10 kg
100 g
400 g
500 ml
300 g
gab.
150 g
150 g

INSTRUMENTI AITKOPJIEM
NOSAUKUMS

Aerosols marķēšanai KRUUSE
400ml (sarkans, zils, zaļš)

Aitu skaitītājs
(mehāniskai aitu skaitīšanai)

Dzirkles aitu cirpšanai
1)29,5 cm Kruuse
2) 31 cm Kerbl

Nagu grieznes aitām un kazām
1)26 cm Kruuse
2) 26 cm Kerbl
Zobotas

Nagu naži, dažādi, Kruuse
1)abpusējais
2)labais
3)kreisais

Gumijas riņķi jēru kastrēšanai, astes
kupēšanai, 100 gab.
Aplikators gumijas riņķiem

PRODUKTS

Fiksators aitām (plastmasa)(247090)
Lieto ārstēšanas, transportēšanas un
atnešanās laikā

Spainis ar 5 pupiem jēru barošanai
(Kerbl) 8 litri

Pups jēru, sivēnu barošanai

Pups jēriem, kazlēniem
(uzskrūvējams uz PET pudeles)

Šļirce ar uzgali jēru barošanai

Pudele jēru barošanai, 1 litrs
Ar pupu un vārstu

Fiksators dzemdei, ar auklu (Kerbl)

Aerosoli:
Blue Spray 200 ml – brūču apstrādei
Wound Plast 200 ml – sterils brūču
plāksteris
Wound Plast with tar 200 ml –
sterils brūču plāksteris ar darvu
Ointment Spray 200 ml – aerosols,
ziede ar cinka oksīdu

Apģērbs vienreizējai lietošanai
Halāti, zābaki, kombinezoni, priekšauti

Cimdi vienreizējai lietošanai 100
gab.
VINILA - vidēji, lieli, X lieli
LATEKSA - mazi, vidēji, lieli
NITRILA - mazi, vidēji, lieli, XL, XXL
(Izturīgi)
Darva nagu kopšanai 1L
5L
Dižskābarža darva

Dezinfekcijas paklājs
85*60cm, 8 L ietilpība

Šļirce automāts Eco-Matic ar pudeli
2 ml
5ml

Šļirce automāts Vaximate
1 ml un 2 ml

Dozators medikamentu orālai
ievadīšanai
20ml
30 ml
12.5 ml

Troakārs, metāla 4*120 mm

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

SALVANA barošanas principi aitām

Minerālbarība:
 SALVANA SCHAFMINERAL / pilns minerālvielu un vitamīnu papildinājums aitām un
jēriem
 SALVANA Leckmasse Schafe / brīva piekļuve laizāmai minerālbarībai
 SALVANATUR SCHAFMINERAL / minerālbarība bioloģiskajām saimniecībām
 SALVANATUR Leckmasse Schafe / laizāmā minerālbarība bioloģiskajām saimniecībām
Speciālā barība jēriem:
 SALVANA Lämmermilch / piena trūkumam
 SALVANA LÄMMERSTART / startera barība jēra audzēšanai

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

SALVANA LÄMMERMILCH
piena aizstājējs\ unikāls produkts ar dabīgo aitu māšu pienu
Viegli sagremojams piena aizvietotājs ar augstu vērtīgo
sastāvdaļu īpatsvaru, ideāls tauku un olbaltumvielu saturs,
kas piemērots jēru jutīgajam gremošanas traktam.
Sastāva pamatā ir dabīgs aitas piens, tādēļ ideāli piemērots
nepietiekama piena ražošanas gadījumā vai bez mātes
palikušiem jēriem.
Viegli dozējams - viegli šķīstošs. Piemērots barošanai no
pudeles, spaiņa vai automātiskas dzirdinātavas.
Lietošana: 150-175g piena pulvera sajaukt ar 1L ūdens
(apmēram 45o C).
Vecums, dienās
2–5
6 – 10
11 – 24
25 – 35
35 – 45
45 - 60

Ēdināšanas plāns jēriem
Salvana Lämmermilch Salvana Lämmerstart
l/dienā
g/dienā
0,5 – 1,0
--1,0 – 1,5
Brīvi pieejams
1,5 – 2,0
~ 100
2,0 – 2,5
~ 200
2,0 - 0
~ 300
--~ 500

Ūdens un
siens bez
ierobežojuma

SALVANA LÄMMERSTART
Speciāla barība jēru piebarošanai
Augstvērtīga un viegli sagremojama barība. Ieteicama
brīvi pieejamā veidā no desmitās dzīves dienas. Peletēta
speciālbarība drošai jēru barošanai. Ir lietderīgi piena
jērus sākt piebarot ar augstvērtīgu jēru starteri, jo tas
veicina veselu un spēcīgu priekškuņģu izveidošanos.
Iepakojums: 25 kg

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

SALVANA SCHAFMINERAL
Minerālpiedevas aitu ēdināšanai
Aitu mātes un jēri ir īpaši atkarīgi no ikdienas vitamīnu, makro un mikroelementu nodrošinājuma.
Lai nodrošinātu vitālu jēru ar labu dzīvsvaru dzimšanu un attīstību svarīga ir aitu māšu piebarošana ar
Salvana Schafminerals, kā arī vēlāk jēru piebarošana ar Salvana Lämmerstart (speciāla barība jēriem).
Veicina aitu māšu ražību un jēru vitalitāti:
 Speciālās receptes aitām bez vara savienojuma;
 Granulēta neputoša minerālbarība 25kg iepakojumā;
 Pievieno no 10 – 30g dzīvniekam dienā vai pievieno
spēkbarībai 3%.
Garantēts: 19,0 % Kalcijs, 4,0 % Fosfors, 11,0 % Nātrijs, 4,0 %
Magnijs
Pievienots uz kg:800.000 I.E. Vitamīns A (E672), 80.000 I.E. Vitamīns D3 (E671) 2.000 mg Vitamīns E (αTokoferola acetāts)(E3a700), 4.250 mg Cinks kā cinka oksīds (E6), 2.000 mg Mangāns kā mangāna-(II)-oksīds
(E5), 50mg Jods kā kalcija jodāts bezūdens (E2), 30mg Cobalts - (II) - karbonātgranulāts 3b304, 40 mg Selēns
kā nātrija selenīts (E8)
Barības devas piemēri aitu mātēm ar Salvana Schafmineral
Barības līdzekļi
dienā kg
Siens

Grūsnības
1. puse
1,4

Zāles skābsiens vai
kukurūzas skābbarība
Graudi
Soja
Salvana
Schafmineral

0,010

Grūsnības 2. Puse
1 jērs
2 jēri
0,5
0,5

Laktējošās
1,0 l piens
2,0 l piens

2,5

3,0

3,0

3,5

0,2

0,4

0,75

1,0

0,020

0,025

0,030

0,25
0,030

LECKMASSE SCHAFE
Laizāma minerālbarība aitām
Satur: 15% kalciju, 4% fosforu, 3% magniju, 13% nātriju.
Pievienots/kg: 4.250mg Zn (cinka oksīds), 2.500mg Mn (mangāna-IIoksīds), 50 mg J (kalcija jodāts), 45 mg Se (nātrija selenīts), 50 mg Co
(kobalta-II-karbonāts).
Sastāvs: nātrija hlorīds, dikalcija fosfāts, kalcija karbonāts, cukurbiešu
melase, magnija oksīds, kukurūzas milti.
Ēdināšanas norādījumi: šo papildbarību augstās mikroelementu
koncentrācijas dēļ izēdināt tikai aitām 15 -30 g dienā.
Iepakojums: 22.5 kg spainis, 10 kg bļoda
Izplatītājs: Kalnabeite SIA, Kalnabeites 9, Siguldas pag., LV-2150, E-pasts: info@kalnabeite.lv Tel. 67972506

SALVANATUR SCHAFMINERAL
Minerālbarība bioloģiskajām aitu saimniecībām
Var pielietot ekoloģiskās/bioloģiskās saimniecībās atbilstoši rīkojumiem
(EWG) nr. 2092/91. Ražots atbilstoši Bioland e.V. noteikumiem.
Pilnvērtīga ēdināšana ir pamats augstiem piena izslaukumiem aitām un labam dzīvsvara pieaugumam jēriem.
Lai sasniegtu šos rezultātus dzīvniekam katru dienu jānodrošina pietiekamu minerālvielu, mikroelementu un
vitamīnu daudzumu. Salvanatur Schafmineral nosedz aitu un jēru ikdienas vajadzības jebkurā ēdināšanas
sistēmā.
 Pietiekama apgāde ar labi izmantojamām minerālvielām un mikroelementiem
 Pilnīgs nodrošinājums ar vitamīniem auglīgām aitām un vitāliem jēriem
 Speciāla recepte bez vara, plašai lietošanai aitām un jēriem
Salvanatur Schafmineral palīdz uzturēt veselību un auglību ganāmpulkā, samazina problēmas un jēru
mirstību.
Ēdināšanas ieteikumi:
Uzturošā deva- aitu mātes, agrā grūsnība 10-30 g dzīvniekam dienā.
Aitu mātes, vēlā grūsnība 20-23 g dzīvniekam dienā.
Laktējošas aitu mātes 25-30 g dzīvniekam dienā.
Pilnvērtīgai barībai aitām un jēriem, pievieno 3%.
Garantēts: 19,0% kalcijs, 4,0% fosfors, 11,0% nātrijs, 4,0% magnijs
Pievienots uz kg: uzturfizioloģiskā piedeva
500.000 I.E. vitamīns A (3a672a), 80.000 I.E. vitamīns D3 (3a671), 1.750 mg vitamīns E (3a700), 7.000 mg cinks
kā cinka oksīds (3b603), 2.000 mg mangāns kā mangāna-(II)-oksīds (3b502), 50 mg jods kā kalcija jodāts,
bezūdens (3b202), 30 mg kobalts kā apvalkots kobalta(II)karbonāta-granulāts (3b304), 50 mg selēns kā
nātrija selenīts (E8), no tā 50% spureklī aizsargātais.

Leckmasse SALVANATUR SCHAFE
Laizāma minerālbarība aitām bioloģiskām saimniecībām
Var pielietot ekoloģiskās/bioloģiskās saimniecībās atbilstoši rīkojumiem
(EWG) nr. 2092/91. Ražots atbilstoši Bioland e.V. noteikumiem.
Satur: 13,5% kalciju, 5% fosforu, 3% magniju, 13,5% nātriju.
Pievienots/kg: 4250mg Zn (cinka oksīds), 2500mg Mn (mangāna-II-oksīds), 2000mg Fe (dzelzs-II-sulfāts),
50mg J (kalcija jodāts), 45mg Se (nātrija selenīts), 50mg Co (kobalta-II-karbonāts).
Sastāvs: 36,5% nātrija hlorīda, 22% dikalcija fosfāta, 19,7% kalcija karbonāta, 10% cukurbiešu melases, 7%
magnija oksīds, 2,5% monokalcija fosfāts.
Ēdināšanas norādījumi: šo papildbarību augstās mikroelementu koncentrācijas dēļ izēdināt tikai aitām un
ne vairāk kā 1% no dienas raciona. 15-30 g vienai aitai dienā.
Iepakojums: 10 kg bļoda

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

AITU CIRPŠANAS DZIRKLES
TIEŠĀ PIEGĀDE NO ŠVEICES, VISMODERNĀKĀ AITU CIRPŠANAS TEHNOLOĢIJA, ŠVEICES KVALITĀTE

HEINIGER XTRA

HEINIGER XPERT 2 speed

Patentēta cirpējnažu darbības sistēma
Ilgstoša izturība
Komplektā- izturīga iepakojuma kārba, speciāls skrūvgriezis, ota, eļļa, instrukcija
Jaudīgāks motors, drošības slēdzis pret motora
pārkaršanu

Vieglāks, ergonomisks dizains, ērts lietošanai

Tehniskie rādītāji:

Tehniskie rādītāji:

Motora jauda: 320 vati

Motora jauda: 250 vati

Cirpējnažu darbības ātrums: 2400 dubultsitieni minūtē

Cirpējnažu darbības ātrums: 2500/2800 dubultsitieni
minūtē

Drošības slēdzis pret motora pārkaršanu: ir
Izturīgs poliuretāna korpuss: ir

Drošības slēdzis pret motora pārkaršanu: nav
Izturīgs poliuretāna korpuss: ir

Svars kopā ar asmeni: 1550g

Svars kopā ar asmeni: 1180g

Elektrības vads: 5m

Elektrības vads: 5m

Troksnis: 80dB(A)

Troksnis: 72 dB(A)

www.heiniger.com

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

PIEDĀVĀJUMS AITU CIRPŠANAI
Preces
kods
708-200.00
712-600-01
714-020

NOSAUKUMS
Aitu dzirkles,Heiniger XPERT (2 ātrumi)
Aitu dzirkles, XTRA
*Rezerves asmens apakšējais-ķemme OVINA 77mm, universāls,
standarta asmens

714-078

*Rezerves asmens apakšējais- ķemme TOPAZ 84.5mm, universāls,
paplašināts asmens

714-025

*Rezerves asmens apakšējais- ķemme CAMELID. Paredzēts aitu,
kazu, kamieļu, lamu, alpaku un citu kamieļveidīgo cirpšanai. Pēc
cirpšanas paliek 6-10 mm garš apmatojums

714-151

*Rezerves asmens augšējais EDGE 4.4 mm, standarta asmens

714-010

*Rezerves asmens augšējais JET 4.4 mm, piemērots lietošanai arī ar
platiem apakšējiem asmeņiem, īpaši asas šķautnes

714-011

*Rezerves asmens augšējais DIAMOND 3.7 mm, īpaši asas šķautnes.
Izcila drošība, īpaši piemērots, ja ir bieza vilna

707-102
701-646
273280

Rezerves eļļa dzirklēm Heiniger, 500 ml
Rezerves skrūvgriezis Heiniger
Clipper Spray Kruuse, 400 ml- atdzesē, dezinficē, tīra, lubricē
asmeņus
Oster asmeņu tīrītājs, 532 ml- attīra no apmatojuma, lubricē,
piemērots arī jaunu asmeņu apstrādei

273146

ATTĒLS

*Asmeņi tiek piedāvāti saskaņā ar Heiniger ieteikumu- piemēroti Latvijas apstākļiem, bet ir iespēja pasūtīt
individuāli pēc kataloga.
Piedāvājam uz vietas:




Asmeņu asināšanu uz speciālas Heiniger iekārtas asmeņu asināšanai;
Rezerves daļas;
Konsultācijas, 29232321 (Juris)

Piedāvājam individuālus pasūtījumus pēc Heiniger kataloga atbilstoši Jūsu prasībām www.heiniger.com

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

Aploks aitām Easy Net /elektriskais/

 Jaunizstrādātais aploks aitām Easy Net ir viegli montējams un demontējams;
 Komplektā ietilpst spēcīgi un izturīgi stiklšķiedras stieņi ar tērauda naglu;
 Tīklam ir atstarpe no zemes, kas zāles pļaušanu padara ērtāku un vieglāku, kā arī
tīkls neieaug zālē;
 Easy Net aplokam izmanto AKO TriCOND dzīslas, kā rezultātā ir ļoti zema
pretestība = ļoti augsta vadītspēja;
 Tīkla garums ir 50m, un komplektā nāk 15 izturīgi stiklšķiedras stieņi;
 Krāsa: dzeltens/melns;
 Tīklam papildus ik pēc 90cm ir melni vertikāli stieņi;
 Ražots Vācijā!
 Komplekta cena (50m tīkls + 15 gab. stieņi) 79,68 EUR + PVN


AKO aploki pēc individuāliem pasūtījumiem www.ako-agrar.de
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PAREDZĒTS LIETOT:
LISAL – liellopiem: teļiem vecākiem par 2 mēnešiem, jaunlopiem, slaucamajām govīm, nobarojamajiem buļļiem, vaislas
buļļiem, aitām un kazām: jēriem un kazlēniem, kas ir atšķirti no mātēm, aitiņām un teķīšiem, grūsnām aitām un kazām,
auniem un āžiem, meža zvēriem.
MULTI-LISAL SE – paredzēts intensīvi augošiem dzīvniekiem, kā arī govīm ar augstu piena ražīgumu, un aitām, kazām
laktācijas laikā līdz jēru un kazlēnu atšķiršanai.
UZTURA MINERĀLVIELU SATURS LISAL

MULTI-LISAL SE

Nātrijs (Na)

374 g/kg

370 g/kg

Hlors (Cl)

576 g/kg

570 g/kg

Magnijs (mg)

2000 mg/kg

Varš (Cu)
Kobalts (Co)

18 mg/kg

Cinks (Zn)

810 mg/kg

Mangāns (mn)

830 mg/kg

Jods (I)

100 mg/kg

Selēns (Se)

10 mg/kg

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVA: Pirms pasniegšanas ir jānoņem pie laizāmā sāls briketes piestiprinātā etiķete. Klodavas
laizāmā sāls briketes dzīvniekiem izbaro neierobežota daudzumā, novietojot tās dzīvniekiem viegli pieejamās vietās.
Dzīvnieki laizāmo sāli uzņem, laizot brikešu virskārtu un malas. Piebarošanas laikā dzīvniekiem ir jānodrošina ūdens
pieejamība. Piebarošana ar laizāmo sāli ir jāveic visu gadu, kas īpaši svarīgi tiem dzīvniekiem, kas vasaras laikā uzturas
ganībās un koncentrētu lopbarību nesaņem vispār vai saņem ierobežotā daudzumā. Tas izraisa minerālvielu un
mikroelementu daudzuma samazināšanos diētā, ko var uzlabot ar minerālvielām, kas ir laizāmā sāls sastāvā.
Arī ziemas laikā, barojot dzīvniekus ar saknēm, kā arī dažādiem lauksaimniecības produktu atlikumiem, papildus
minerālvielas uzturā ir viennozīmīgi vēlamas.
Ražotājs: Kopalnia Soli „KLODAWA” S.A., Polija
Briketes svars: 10 kg

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

PROPILĒNGLIKOLS
Enerģētiska papildbarība
Aktīvā viela: 1,2 propāndiols (propilēnglikols) vismaz 99%.
Propilēnglikols ir bezkrāsains, caurspīdīgs, viskozs šķīdums, kuru var sajaukt ar ūdeni vai alkaholu jebkurās
attiecībās. Nešķīst taukos un eļļā.
Propilēnglikols ir ideāli piemērots enerģijas deficīta kompensēšanai atgremotāju organismā.
Propilēnglikols tieši un ļoti ātri uzsūcas spureklī, gandrīz neiespaidojot spurekļa mikrofloru, kā arī neizraisot
acidozi, kas var rasties, lietojot alternatīvus enerģijas avotus, piemēram, viegli izmantojamus ogļhidrātus.
Vielmaiņas procesos atgremotāju organismā propilēnglikols tiek izmantots kā glikozes aizvietotājs,
paaugstinot glikozes līmeni asinīs un nodrošinot organismu ar nepieciešamo enerģiju.
Enerģijas deficīts visbiežāk rodas pirmajos divos mēnešos pēc atnešanās un var izraisīt ketozi/acetonēmiju.
Pēc dažiem pētījumiem subklīniska ketoze ir novērojama pat 40% govju vismaz vienu reizi laktācijas laikā.
Klīniskā ketozes forma skar aptuveni 5% govju. Slimības rezultātā samazinās govju produktivitāte un ir
apgrūtināta apsēklošana.
Lietošana: Propilēnglikolu pievieno barībai vai lieto tieši. Ta kā propilēnglikols nav garšīgs, bet ketozes
gadījumā dzīvnieka ēstgriba bieži ir pasliktinājusies, ieteicams iejaukt propilēnglikolu garšīgā barībā.
Deva: Liellopiem 150ml – 250ml dienā vairākas dienas pēc kārtas. Aitām, kazām lieto 100ml propilēnglikola
4 dienas pēc kārtas.
Papildinformācija: Pievienojot propilēnglikolu dzeramajam ūdenim (2%), ievērojami pazeminās ūdens
sasalšanas temperatūra, vienlaicīgi dzīvnieki saņem papildus enerģiju.

SUPLEX ADE/SELENIUM GREEN
Papildbarība ar vitamīniem ADE un selēnu aitām
Šo produktu atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar EK Regulām Nr.
834/2007 un EK regulām 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
Papildbarības maksimālā diennakts deva: 10-15 g uz 1 kg barības
Iepakojums: 25 kg
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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: Aitas 15-30 g, jēri 15 g.
Iepakojums: 2 kg
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Slovēnija

FARMATAN
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
Lietošana: jaukt ar barību 1-2 g uz 1 kg barības
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: 500 g un 25 kg
Ražotājs: TANIN Sevnica, Slovēnija

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.
Iepakojums: 15 kg
Izplatītājs: Kalnabeite SIA, Kalnabeites 9, Siguldas pag., LV-2150, E-pasts: info@kalnabeite.lv 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. Teļiem, kumeļiem, cūkām un sivēnmātēm- 2 g
NutriSel® plus (1/2 tējkarote) vienam dzīvniekam iejaucot dzeramajā ūdenī, pienā vai piena aizvietotājā.
Jēriem, kazlēniem- 4 g (1 tējkarote) NutriSel® plus pieciem dzīvniekiem dienā iejaucot dzeramajā ūdenī,
pienā vai piena aizvietotājā. Sivēniem- 4-8 g NutriSel® plus desmit dzīvniekiem dienā iejaucot dzeramajā
ūdenī, pienā vai piena aizvietotājā. Laktejošām sivēnmātēm, govīm un zirgiem- 5 g NutriSel® plus vienam
dzīvniekam dienā, iejaucot dzeramajā ūdenī. Pēc NutriSel® plus lietošanas izskalojiet dzēriena traukus ar
svaigu ūdeni. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā temperatūrā līdz 25°C.
Iepakojums: 100g , 250 ml
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, Beltinci, Slovēnija

RUMI FORTE PULVERIS
Papildbarība aitām spurekļa darbības veicināšanai
Satur: kalcija propionātu, dekstrozi, sauso raugu, aromātiskās ēteriskās eļļas.
Pievienots uz 1 kg: Kobalta (II) sulfāts 300 mg (3b305), raugs 5x1011 CFU Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc
47 (4b1702)
Darbība: Laba spurekļa darbība ir nepieciešama liellopu un aitu dzīvības procesiem, kā arī, lai nodrošinātu
augstu produktivitāti- piena ražošanu un svara pieaugumu. Sakarā ar dažādiem stresa faktoriem kā
atnešanās, barības maiņa, nelabvēlīgi laika apstākļi, transportēšana u.c. priekškuņģu darbība tiek traucēta.
Rumi Forte pulveris satur aktīvās vielas, kas veicina spurekļa darbību, atgremošanu, gremošanas sulu
sekrēciju un normalizē zarnu mikloforu. Lieto dzīvnieku uzpūšanās un citu gremošanas problēmu gadījumos,
pēc antibiotiku lietošanas, pie acidozes un kā papildlīdzekli ketozes gadījumos.
Devas: Rumi Forte pulveri sajauc ar siltu ūdeni (līdz 35° C) un izdzirdina. Liellopiem: 100 g pulvera vienam
dzīvniekam, sajaucot ar 1L ūdens. Atkārto pēc 12 stundām vismaz trīs reizes. Aitām: 50 g pulvera vienam
dzīvniekam, sajaucot ar 1L ūdens. Atkārto pēc 12 stundām vismaz 3 reizes.
Glabāt tumšā, vēsā vietā oriģinālā iepakojumā
Iepakojums: 100 g un 1 kg
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Slovēnija
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RUMENOTONIKS
Papildbarība šķidrā formā atgremotājiem dzīvniekiem gremošanas veicināšanai.
Sastāvs: propilēnglikols, asinszāles, vērmeles, ehinācijas ekstrakts, ūdens.
Piedevas: pienskābe; mikroelementi (mg/kg): varš (vara sulfāta pentahidrāts, E4) 255, mangāns (mangāna
sulfāts, 3b503) 205, kobalts (kobalta sulfāta heptahidrāts, 3b305) 21.
Lieto samazinātas apetītes, vājas atgremošanas, spurekļa atonijas, recidivējošas uzpūšanās, izslaukuma
samazināšanās gadījumos. Rumenotoniks stimulē siekalu un gremošanas sulu izdalīšanos, veicina kuņģa un
zarnu motoriku, uzlabo priekškuņģa vidi gremošanas mikrofloras attīstībai un darbībai.
Devas: Govīm pirmajā dienā 100 – 200 ml, otrajā, trešajā dienā 100 ml. Aitām, kazām 25-30 ml. Devu
atšķaidīt 1:10 ar siltu ūdeni.
Iepakojums: 200 ml

AFANIL
Emulsija pret timpāniju, uzpūšanos aitām
Indikācijas: Timpānija, vienkāršā vai putainā uzpūšanās
Devas: Aitas, kazas- 15 ml
Lietošana: Smagos gadījumos devu var dubultot, lietot 2x dienā divas dienas. Var lietot arī intrarumināli.
Sastāvs: Azadirachta indica Lf.-0.15, Andrographis paniculata PI.-0.08, Boerhaavia diffusa Rt.-0.08, Balanites
roxburghii Fr.-0.10, Eclipta alba PI.-0.10, Plumbago zeylanica Rt.-0.05, Tinospora cordifolia St.-0.05,
Woodfordia fruticosa FI.-0.16, Acorus calamus-0.01, Anethum sowa-0.025, Eucalyptus globulus-0.05, Pinus
longifolia-0.50, Ricinus communis-1.5, Trachyspermum ammi- 0.02, Emulsifier base q.s.-10 ml
Iepakojums: 100 ml

DIALYT
Diētiska papildbarība ar elektrolītiem
Sivēniem, teļiem, jēriem, kazlēniem, kumeļiem un ūdelēm, kas cieš no zarnu darbības traucējumiem.
Ieteicams lietot diarejas profilaksei stresa situācijās – barības maiņa, pārgrupēšana, transportēšana kā arī
diarejas papildterapijai kopā ar probiotiķiem (Fermactiv). Dialyt satur elektrolītus – nātrija hlorīdu, kālija
bikarbonātu un dekstrozi Elektrolītu piedeva atjauno organismā šķīduma līdzsvaru Dialyt nodrošina
organismam visus svarīgākos vitamīnus.Dekstroze kalpo kā viegli uzņemams enerģijas avots
Sastāvs %: glikoze 77,5 %, nātrija hlorīds 12%, nātrija bikarbonāts 6 %, Kālija hlorīds 2,5 %, premikss (vitamīni,
kas iejaukti glikozē) 2 %.
1 kg produkta satur: Vitamīns A 10 0000 SV, Vitamīns D3 10 000 SV, Vitamīns E 300 mg (alfa tokoferols),
Vitamīns B1 40 mg, Vitamīns B2 80 mg, Vitamīns B6 60 mg, Vitamīns B12 0,2 mg, Vitamīns C 3000 mg, Dpantotēnskābe 300 mg, nikotīnskābe 600 mg, folskābe 30 mg, biotīns 4 mg, holīna hlorīds 500 mg
Lietošana: 1 porcija ir 100 g Dialyt pulvera, kas izšķīdināts 2 litros silta ūdens (+40-50C).
Uzmanību! Pienu un Dialyt šķīdumu nekad nevar izēdināt vienlaicīgi. Starplaiks vismaz 30 minūtes!
Iepakojums: 8 kg
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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.
Stalosan izkaisa un izpūš uz grīdas pirms dzīvnieku ievietošanas mītnē, kā arī mītnes izmantošanas laikā, lai
nodrošinātu tīru vidi. Lieto arī dziļajās pakaišu kūtīs.
 50g Stalosan F izkaisa uz m² grīdas. Atkārto 1-2 reizes nedēļā.
 Atnešanās telpā: 50g/m² katru dienu.
 Dziļajās kūtīs pēc mēslu izvešanas izkaisa 100g/m², pēc tam 50g/m² 1-2 reizes nedēļā.
AITKOPĪBĀ! Stalosan F mītnē uzber tieši uz salmiem. Sevišķi svarīgi tas ir jēru dzimšanas laikā. Stalosan F
ir iedarbīgs pret mikroorganismiem, kas izraisa caureju, locītavu un nagu slimības. Stalosan F samazina
amonjaka un mitruma līmeni mītnē.
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
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Virkon®S
Virkon®S ir plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis. Darbojas pret vīrusiem,
baktērijām, patogēnajām sēnītēm.
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. Darbojas arī zemā temperatūrā un izšķīdinot cietā ūdenī.
Mērķis

Šķīdums

Lietošana

Kārtējā dezinfekcija

1:100 (1%) vai skatīt MAFF
aktivitātes tabulas.

Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu (300 psi)
vai citu mehāniskas izsmidzināšanas iekārtu,
izsmidzināt 300 ml/m2.

Aprīkojuma tīrīšana un dezinfekcija

1:200 - 1:100 (0.5%-1%), atkarībā
no piesārņojuma.

Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu (300 psi)
vai citu mehāniskas izsmidzināšanas iekārtu,
izsmidzināt 300 ml/m2.

1:200 (0.5%).

Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu (300 psi)
vai izsmidzinātāju, uzklāt 500 ml/m2 uz visām
virsmām un atstāt uz 30 minūtēm. Pilnībā noskalot
ar ūdeni.

Dzīvnieku mītnes un inkubatori
Vīrusu apkarošana
Mītņu iepriekšēja attīrīšana specifiskas
vīrusu kontroles programmas ietvaros.

Ūdens sanācija
Periodiskā attīrīšana

1:200 (0.5%).

Pastāvīgā ūdens sanācija

1:1000 (0.1%).

Gaisa dezinfekcija
Miglošana/izsmidzināšana

1:200 (0.5%).

Aukstā miglošana

1:100 (1%).

Karstā miglošana

1:25 (4%), Virkon S šķīdums 85:15
ūdenī ir putu pastiprinošais
maisījums.
1:100 (1%).

Dezinfekcijas paklāji

Dozēt tvertnē un padeves sistēmā, atstāt vismaz uz
vienu stundu un aizskalot ar tīru ūdeni.
Dozēt tvertnē nepieciešamajā daudzumā un novadīt
tālāk caur apgādes sistēmu.
Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu vai
smidzinātāju vissmalkākajā režīmā, izsmidzināt 1 l uz
10 m2 grīdas laukuma.
Lietot mehānisko miglotāju, izsmidzināt 1 l uz 10 m2
grīdas laukuma.
Lietot karstās miglošanas iekārtu un izsmidzināt 1 l
uz 40 m2 grīdas laukuma.
Atjaunot katru nedēļu vai tad, kad ir netīrs.

Virkon S nav kvalificēts kā R53- bīstams apkārtējai videi, 1% šķīduma neizraisa acu un ādas kairinājumu, kā arī
alerģijas reakcijas.
Iepakojums: 10 kg, 0.5 kg
Ražotājs: Du pont, Lielbritānija
Izplatītājs: Kalnabeite SIA, Kalnabeites 9, Siguldas pag., LV-2150, E-pasts: info@kalnabeite.lv Tel. 67972506

Effect Uni - universāls līdzeklis pret insektiem
Efektīvs un universāls insekticīds pret dažādu veidu insektiem ar tūlītēju un ilgstošu darbības
efektu. Īpašā formula nodrošina lielisku aizsardzību, atrodoties arī ārtelpās.
Effect Uni aerosolu var lietot, lai pasargātu sevi no dažāda veida insektiem, piemēram, mušām,
odiem, skudrām, kodēm, ērcēm, prusakiem un citiem kukaiņiem.
Priekšrocības:





Tūlītēja un ilgstoša aizsardzība, līdz pat 2 nedēļām;
Efektīvs gan iekštelpās, gan ārtelpās;
Neiztvaiko un neatslāj traipus;
Efektīvs arī saules gaismā.

Lietošanas norādījumi :
500 ml uz 50 m2 ne porainas virsmas.
500 ml uz 10 – 30 m2 porainas virsmas.
Aktīvā viela: Permetrīns 0.25%
Iepakojums: 500 ml

Effect – līdzeklis pret rāpojošiem insektiem
Pulveris rāpojošu insektu iznīcināšanai ir kontakiedarbības insekticīds, kas tiek izmantots
rāpojošu insektu, piemēram, skudru, prusaku iznīcināšanai.
Pulveri var izbērt zem logiem, durvīm un tas kalpos kā barjera insektu iekļūšanai iekštelpās.
Pulveris ir efektīvs arī ļoti mazās devās (1 - 2,5g/m2).
Priekšrocības:




Nekavējošs efekts;
Kalpo arī kā barjera;
Efektīvs pat uz vertikālām virsmām, jo ir ļoti lipīgs.

Lietošanas norādījumi :
Kad kukaiņi sāk parādīties, izbērt 1 – 2,5g/m2.
Aktīvā viela: Permetrīns 0.5%
Iepakojums: 300 g

Mušpapīrs – rullis 10 m x 30 cm
Efektīvs lipīgais mušpapīrs mušu kontrolei telpās. Var lietot dzīvnieku novietnēs, putnu fermās, pārtikas uzglabāšanas un
pārstrādes telpās.
Priekšrocības:





Efektīva dabīgā aizsardzība;
Īpaša līme, kas izturīga pret gaisa iedarbību;
Baltais pamats ar mušu attēliem pievilina insektus;
Vienkārša un droša lietošana.

Lietošanas norādījumi : Mušpapīru izkar vietās, kur pulcējas mušas, rēķinot 1 m mušpapīra uz 10 – 15 m2.

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

