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LOPKOPĪBAI

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

Veterinārā aptieka RĒZEKNĒ

Kalnabeites 9, Siguldas pagasts,

Latgales iela 20, Rēzekne

Siguldas novads, LV-2150

Tel. 64623595, 26381115

Veterinārā aptieka: 67972506, 26483566

Konsultē licencēta veterinārārste Anita Vilciņa

Lieltirgotava: 67895632, 29232321

DARBA LAIKS

DARBA LAIKS

Darba dienas 9.00 – 16.00

Darba dienas 8.30 – 17.00

S, Sv - BRĪVS

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

*Preču sortiments un cenas laika gaitā var atšķirties no kataloga piedāvājuma. Lūgums sazināties ar mums par
aktuālām cenām!

SIA KALNABEITE PREČU PIEDĀVĀJUMS
PAPILDBARĪBAS LIELLOPIEM
NOSAUKUMS

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Iepakojums

Augu tauki NLM 66
LM Vilomix ADE 3:1 Vit.
(spainis)
LM Vilomix TR
LM Vilomix Standart
(vanna)
LM VILOFOSS Sweet-Min TR
Dry Cows
LM Vilofoss Sweet Min
Salvafertil Plus

Augu tauki - enerģētiska papildbarība govīm, cūkām.
Laizāma minerālbarība liellopiem, satur minerālvielas un vitamīnus.
(skat. aprakstu)
Laizāmā barība cietstāvošām govīm (Ca:P 1:1)
Laizāma minerālbarība liellopiem. (skat. aprakstu)

15 kg
25 kg

Laizāmā minerālbarība ar melasi cietstāvošām govīm.

65 kg

Laizāmā minerālbarība bagātināta ar melasi
Salvana speciālprodukts ar β-karotīnu, vitamīnu E, selēna raugu un
aizsargāto B vitamīnu kompleksu, lai izvairītos no neauglības
problēmām. (skat. aprakstu)
Minerālbarība liellopiem, papildināta ar beta karotīnu (meklēšanās
veicināšanai slaucamām govīm)
Minerālbarība liellopiem, papildināta ar holīna hlorīdu (aknu funkciju
veicināšanai).
Minerālbarība liellopiem, papildināta ar biotīnu (nagu veselībai) un
holīna hlorīdu (aknu funkciju veicināšanai).
Minerālbarība liellopiem, īpaši piemērota augstražīgām govīm, satur
B grupas vitamīnus.
Minerālbarība slaucamām govīm cietstāves periodā.

65 kg
25 kg
1.5 kg

JAUNUMS! Salvana
Laktationsmineral 2932
Salvana Laktationsmineral
2931
Salvana Laktationsmineral
2928
Salvana Laktatiionsmineral
2929
Salvana Rindermineral 2927
Salvamin Mg10 granulēts
Salvamin Prenatal

Salvamin Silage P pel
Salvamin Zellmin
Salvana Aktiv Hefe
Salvana Ketofin RP 5
Salvana Maxx (bļoda)
Salvana Makro (bļoda)
Salvana Makro (spainis)
Vitamix
VM turbo
Balmin 3

Slauc. govīm ganību periodā: vit.D3, paaugstināts Mg daudzums
(10%) , kalcijs 8%, nātrijs 8%, fosfors 2%, mikroelementi.
Govīm cietstāvēšanas periodā vai izēdinot Ca bagātus
komponentus, ļoti augsts D, E vitamīnu saturs, A vit., Ca-4%, P-6%,
mikroelementi, augsts Se saturs.
Slaucamām govīm, granulēta papildbarība ir īpaši piemērota, ja
dzīvniekam dozē individuāli, uzberot uz barības.
Govīm ar paaugstinātu somatisko šūnu skaitu pienā Satur vit.A, D, E,
B grupas vit., minerālvielas, cinka helātu.
Dzīvais raugs. (Skat. aprakstu)
Enerģētiska papildbarība govīm ketozes profilaksei. (skat. aprakstu)
Laizāma minerālbarība ar vitamīniem un melasi.(skat. aprakstu)
Laizāma minerālbarība liellopiem, satur minerālvielas (makro- un
mikroelementus) un melasi.
Laizāma minerālbarība liellopiem, satur minerālvielas (makro- un
mikroelementus) un melasi
Vitamīnu un minerālvielu koncentrāts liellopiem.
Vitamīnu un minerālvielu papildbarība liellopiem. (skat. aprakstu)
Slaucamām govīm: vit.A, D, E, Ca-9,7%, P-2,5%, Mg-15,6%,
mikroelementi.

25 kg
65 kg

25 kg
25 kg
25 kg
2 kg
25 kg
25 kg
1000 kg
25 kg
25 kg
2.5 kg
25 kg
2.5 kg
25 kg
2.5 kg
25 kg
1.5 kg
25 kg
50 kg
10 kg
22.5 kg
25 kg
25 kg
25 kg

PAPILDBARĪBAS BIOLOĢISKĀM SAIMNIECĪBĀM
LM SE 100-EKO (bļoda)
Salvanatur Hof Mix
Salvanatur Leckmasse Rind
(spainis)
Salvanatur Makro
Salvanatur Sommer
Salvanatur TR mineral
Salvanatur Green P

Bioloģiskām saimniecībām laizāma minerālbarība liellopiem.
(skat. aprakstu)
Bioloģiskajām saimniecībām. (skat. aprakstu)
Bioloģiskām saimniecībām. Laizāma minerālbarība ar vitamīniem
un melasi.
Bioloģiskajām saimniecībām : augsts A,D,E vit.saturs, kalcijs 16%,
fosfors 5%, magnijs5%, mikroelementi. (skat. aprakstu)
Bioloģiskajām saimniecībām – ganību periodam. (skat. aprakstu)
Bioloģiskajām saimniecībām- cietstāvošām govīm
Bioloģiskajām saimniecībām- papildbarība, augsts A, D, E vit. Saturs,
kalcijs 20%, fosfors 3%, magnijs 4%, mikroelementi

65 kg
25 kg
22.5 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

PAPILDBARĪBAS TEĻIEM
Kalve Protein
Pilnpiens Milkfos Lac
Protilac
Salvana Kalbermusli
Start Kom Kalv(Calfstart
Rolled (Calfstart Corn)
Start Natur Kalv
VM K
Salvana Elmocin
Salvana K Plus

Proteīna (30%) papildbarība teļiem.
Pilnpiena aizvietotājs teļiem. (skat. Aprakstu)
Vājpiena aizstājējs, proteīna avots. Piena olbaltumvielu, laktozes un
aminoskābju maisījums.
Gatava starterbarība piena teļiem. Kopproteīns-20%
Gatava starterbarība piena teļiem. Kopproteīns-20%
(skat. aprakstu)
Gatava starterbarība piena teļiem. Kopproteīns-20% Bioloģiskām
saimniecībām!
Jaunlopiem: vit.A, D, E, Ca-24%, P-4%, Mg-4%, mikroelementi.
Vitamīnu, minerālvielu, rauga papildbarība teļiem. Pievieno 4% pie
spēkbarības. Veicina priekškuņģu darbību
Vitamīnu, minerālvielu papildbarība piena teļiem, ar probiotiķi un
skābinātāju. Pievieno pie piena 15g/L

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
15 kg
750 kg
15 kg
25 kg
25 kg
25 kg

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
Suplex ADE/Selen Green
Vita redin
Nutrisel WSP

Minerālbarība ar vitamīniem A, D, E un selēnu
Bioloģiskām saimniecībām!
Minerālvielu un vitamīnu papildbarība. (skat. aprakstu)
13 vitamīnu, 5 aminoskābju un selēna kombinācija, pievieno pie
ūdens, piena, piena aizstājēja 100 g/200 L . (skat. aprakstu)

2 kg
25 kg
2 kg
100 g
250ml

MINERĀLVIELAS
Kalcifostilis

Kalciju, fosforu, magniju, kāliju saturoša šķidra papildbarība

Kalcija hlorīds
Kalcija karbonāts

Kristālisks kalcijs- ūdenī šķīstošs, kalcijs 18,3%
Lopbarības krīts - kalcijs 38%

Kalcilis Mag
Salvana Kalzium Top
Sāls Lisal
Sāls Lisal M
Sāls Multi Lisal Se

Kalciju, magniju, kāliju saturoša šķidra papildbarība
Kalciju, fosforu un magniju saturoša šķidra minerālbarība (skat.
aprakstu).
NaCl
Na Cl, Cu, augsts Co saturs. Nav piemērots aitām!
NaCl,Mg,Mn,Zn,Co,J,Se Nesatur Cu

Afanil

Līdzeklis pret uzpūšanos, gremošanas veicināšanai

Carbovet

100% dabīga ogle!

Dialyt

Elektrolīti, vitamīni, glikoze pret diareju. (skat.aprakstu)

Dialyt Express
Farmatan Plus

Elektrolīti, vitamīni, glikoze pret diareju, lieto ar pienu
Stabilizē gremošanas procesu un stabilizē apetīti.
Lieto stresa gadījumos diarejas profilaksei.
Liofilizētas pienskābās baktērijas pret diareju. (skat.aprakstu)

480ml
5L
1kg
3 kg
25kg
1000 kg
480ml
500ml (1deva)
10kg
10kg
10kg

GREMOŠANAS UN VIELMAIŅAS LĪDZEKĻI

Fermactiv

Glikoze (meritrose)
Propilēnglikols

Ketozes profilaksei

Salvalyt tabletes

Elektrolītu tabletes un probiotiķi. Pret caureju (skat.aprakstu).

Salvana Immun Plus

Papildbarība jaudzimušiem teļiem. ( skat.aprakstu)

Salvana Lakt Start Drink

Laktācijas starta dzēriens govīm. (skat.aprakstu)

Rumenatoniks
Rumi Forte

Kuņģa darbības veicināšanai, atjaunošanai . (skat. aprakstu)
Papildbarība ar propionātu, raugu, kobaltu ketozes profilaksei . (skat.
aprakstu)

100ml
0.5 kg
15 kg
8kg
5l
500g
25kg
150g
500g
10kg
1kg
25kg
1kg
25kg
24x2tabl.
2tabl.
2.5kg
20 kg
10kg
1kg
200 ml
100 g
1kg

ZIEDES
**Karbaseptas

Sildoša ziede ar kamparu.

100g

Aloegel
Arnigel

Calengel

Cinka ziede
Ecocamfora

Stimulējošs kopšanas gēls (ieteicams lietot visām govīm tūlīt pēc
atnešanās) satur alvejas un zirgkastaņas ekstraktus.
Kopšanas gēls ar arnikas ekstraktu. Lieto arī slodzes rezultātā
iegūto traumu un patoloģiju gadījumos, īpaši sporta dzīvniekiem.
Samazina neiroloģiskas muskuļu sāpes.
Kopšanas gēls ar klinģerītes ekstraktu un piparmētru ēterisko eļļa,
piemīt sāpes mazinoša un antibakteriāla iedarbība, ieteicams lietot
akūtu iekaisumu gadījumos, kā arī pēc kukaiņu kodumiem.
Ziede ādas kopšanai – kairinātai sausai ādai un ekzēmām. Sastāvā
cinks un lavandas ēteriskā eļļa.
Sildoša ziede ar kamparu.

Ecomint

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

Ecopine

Satur priedes ēterisko eļļu, aizsargā un kopj tesmeņa ādu, lieto arī
sasitumu un sapampumu gadījumos.

Eutra piena tauki
Evija

Attīrītais vazelīns
Unikāla kopšanas ziede satur egļu sveķus, bišu vasku.

Ichtiola-kampara ziede

Kopšanas ziede ādas bojājumiem.

Ichtiolas 20% Plius

Menthamaxx

Ziede ādas bojājumu, zemādas audu, tesmeņa, muskuļu un locītavu
iekaisumiem.
Ādas higiēnas ziede ar jodu, lieto kā palīglīdzekli, ārstējot strutojošas
brūces, hroniskus dermatītus, kārpas, vējbakas.
Kopšanas ziede ar Japānas piparmētras eļļu. (pakarināma pudele)
Kopšanas ziede ar kamparu, kliņģerīšu ekstraktu, metilsalicilātu un
papeļu eļļu
Kopšanas ziede ar Japānas piparmētru eļļu.

MSM Liniments

Kopšanas ziede ar mentolu, atvēsinoša.

Nagu gēls ar salicilskābi
Profimast ziede

Kopšanas ziede nagiem.
Kopšanas ziede tesmeni, nesatur kamparu.

Sporisilis

Ziede pret ādas sēnīšu infekcijām. Sastāva dabiskā neļķu ēteriskā
eļļa.
Kopšanas ziede ilgstoši nedzīstošām brūcēm, kas pastāvīgi tiek
kairinātas.
Kopšanas līdzeklis tesmenim.
Mitrinoša, saudzējoša emulsijas ziede, satur vazelīnu, glicerīnu,
karbamīdu.
Mentols, eikalipts, kampars, piemīt efektīva sāpju mierinoša un
atvēsinoša, vēlāk dziļi sildoša iedarbība.

Jododermas
Kerba Mint
Mastihelp

Stalosan Skin Repair
Euter tesmens gēls
Vazenolis
Zaļš Plus Liniments

Zirgu balzāms

Kopšanas līdzeklis ar kastaņu ekstraktu.

Aluminium Spray
Blue Spray
Ointment Spray Bovivet
Wound Plast

Aerosols- plāksteris.
Antiseptisks aerosols brūcēm.
Aerosols-ziede ar cinka oksīdu ādas un brūču kopšanai.
Aerosols - sterils brūču plāksteris.

250g
1kg
10kg
18kg
180g
900g
180g

180g

100g
1kg
250g
100g
250g
1kg
10kg
100g
250g
1kg
10 kg
1 kg
450g
225g
150g
200 g
900 g
200g
900g
80g
500ml
1000 ml
180 ml
1000 ml
500 ml
1000 ml
500 ml
250 ml
1000ml
80g
290g
1L
250g
1kg
180ml
500ml
1000ml
250 ml
1000 ml

ANTISEPTISKI AEROSOLI

LĪDZEKĻI DEZINFEKCIJAI, FERMU HIGIĒNAS LĪDZEKĻI

200 ml
200ml
200ml
200ml

Desomix
Euwash
Neopredisan
Profidip ar jodu

Higiēnas līdzeklis piena vannu dezinfekcijai
Koncentrāts tesmeņa higiēnai pirms slaukšanas, gatavo darba škīd.,
ņemot 50ml uz 10l ūdens.
Īpaši plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis pret noturīgiem
mikroorganismiem
Gatavs šķīdums pupu apstrādei pēc slaukšanas. Aktīvās vielas: jods
un kumelīšu ekstrakts.

Profidip ar pienskābi

Gatavs šķīdums pupu apstrādei pēc slaukšanas, izveido aizsargplēvi.
Aktīvās vielas: pienskābe, auzu un kliņģerītes ekstrakts.

Stalosan Dry
Stalosan Basic
Stalosan B
Stalosan F

Sausais higiēnas līdzeklis dzīvnieku mītnēm
Antiseptisks līdzeklis sausu grīdu nodrošināšanai mītnēs.
Bioloģiskām saimniecībām!
Sausais higiēnas līdzeklis dzīvnieku mītnēm (skat.aprakstu).

Virkon S

Plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis ar pretvīrusu iedarbību.
(skat.aprakstu)

**Neostomosan

Insekticīds līdz.- konc. telpu un dzīvnieku apstrādei pret parazītiem.
Satur tetrametrīnu un transmiksu. Atšķaida 1:200-400 Pirms
lietošanas izlasīt lietošanas pamācību! (Nedrīkst lietot laktējošiem
dzīvniekiem)
Mušu ēsma

1.8 kg
5l
10l
10 l
5kg
10kg
20kg
5kg
10kg
20kg
1000 kg
15 kg
15 kg
15 kg
1,5 kg
0,5kg
10kg

LĪDZEKĻI PRET INSEKTIEM, PELĒM, ŽURKĀM

Agita
Mušu ēsma LD
Broditop pastilas
Broditop graudi
Effect pret rāpojošiem
insektiem
Effect Uni
Mušpapīrs Ecostripe
Effect mušpapīrs
Mušpapīrs
Tetracip

Mušu ēsma
Gatava ēsma pelēm, žurkām (želejveidīga)
Gatava ēsma pelēm, žurkām
Insekticīds pulveris ar permetrīnu pret rāpojošiem insektiem
Universiāls aerosols ar permetrīnu pret insektiem
Rullītis
Rullis 10m x30cm
Rullis 2.5m x20cm
Insekticīds līdz.- konc. telpu apstr. Satur cipermetrīnu, tetrametrīnu,
piperonilbutoksīdu. Atšķ. 1:100

200ml
5mlx10

100g
400g
250 g
150 g
150 g
300 g
500 ml
100 gab.
1 gab.
1 gab.
1 litrs

SALVANA ēdināšanas koncepcija piena govīm

SALVAmin minerālvielu un vitamīnu papildbarības laktējošām govīm:




Salvamin Silage P pelletiert (granulēta piedeva/lieto uz barības)
Salvamin Zellmin (govīm ar paaugstinātu somatisko šūnu skaitu pienā)
Salvamin Mg 10 (ganību periodam)

RINDERMIN
ERAL 2927

175

175

175

200

40

100

40

160

Fosfors (P)

g/kg

50

50

50

40

60

20

60

20

Magnijs (Mg)

g/kg

40

100

40

40

200

20

150

75

Nātrijs (Na)

g/kg

10

40

100

80

80

80

75

100

Cinks (ZnO)
Cinks kopējais
Mangāns (MnO)

mg/kg

7500

7500

7500

7000

5000

7500

6000

mg/kg

5000

5000

5000

5000
7000
5000

5000

2750

5000

4000

Varš (Cu sulfāts)
Varš kopējais
Jods (I)

mg/kg

2000

2000

2000

1500

1500

75

75

75

950
1200
150

1200

mg/kg

950
1200
150

40

50

100

Kobalts (Co)

mg/kg

50

50

50

150

150

30

50

40

Selēns (Na selanīts)
Selēns kopējais
Vitamīns A

mg/kg

45

45

45

600 000

600 000

800 000

55
75
700 000

45

600 000

30
50
800 000

45

s.v./kg

30
50
700 000

600 000

Vitamīns B1

mg/kg

-

-

-

75

75

-

-

15

Vitamīns B2

mg/kg

-

-

-

300

300

-

-

50

Vitamīns B6

mg/kg

-

-

-

200

200

-

-

33

Vitamīns B12

mcg/kg

-

-

-

1500

1500

-

-

300

Vitamīns D3

s.v./kg

80 000

80 000

80 000

200 000

200 000

80 0000

200 000

80 000

Vitamīns E

mg/kg

4000

4000

4000

8000

10 000

5000

8000

8000

Vitamīns K1

mg/kg

-

-

-

-

-

-

36

Vitamīns K3

mg/kg

-

-

Vitamīns PP

mg/kg

-

-

Loxidan
(antioksidants)
Dabīgais
antioksidants
Pantotēnskābe
(Ca-D-pantotenāts)
Niacinamīds

mg/kg

-

mg/kg

ZELL-MIN
21135

g/kg

PRENATAL
TR-40 1154

Kalcijs (Ca)

SILAGE P
1110

LAKTATION
SMINERAL
2931

LAKTATION
SMINERAL
2929

JAUNUMS!
LAKTATION
SMINERAL
2932

LAKTATION
SMINERAL
2928

PAPILDBARĪBAS LIELLOPIEM NEBIOLOĢISKĀM SAIMNIECĪBĀM

30

30

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

20 000

-

-

-

mg/kg

-

-

-

600

600

-

-

120

mg/kg

-

-

-

1500

1500

-

-

-

Folskābe

mg/kg

-

-

-

32

32

-

-

3

Biotīns

mcg/kg

100 000

-

100 000

100 000

100 000

-

-

-

Holīna hlorīds

mg/kg

7500

7500

7500

7500

7500

-

-

-

Beta-karotīns

mg/kg

1000

Lietošana:

g/dienā

100- 150

150-200

100-150

100-150

100-150

100-150

100

100-150

Iepakojums:

kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg
1000 kg

25 kg

25 kg

25 kg

PAPILDBARĪBAS LIELLOPIEM BIOLOĢISKĀM SAIMNIECĪBĀM
Var lietot bioloģiskās produkcijas ražošanā saskaņā ar EK regulām Nr. 834/2007 un
889/2008, papildbarības gatavotas atbilstoši Bioland e.v. specifikācijām. DE-006-OKOKontroliestāde
SALAVANATUR MAKRO
Minerālbarība ar augstu
A, D, E vitamīnu un
mikroelementu
daudzumu. Satur
ekoloģisku melasi.
SALVANATUR SOMMER
Minerālbarība ar augstu
mikroelementu
daudzumu, satur 10%
magniju, kas ir īpaši
svarīgi ganību periodā.
Satur ekoloģisku melasi.
SALVANATUR HOF-MIX
Minerālbarība ar
ekoloģisko melasi kā arī
ar vitamīniem A,D, E un
mikroelementiem,
barības gatavošanai
saimniecībā.
SALVANATUR TR
Minerālbarība
cietstāvošām govīm.
Satur ekoloģisku melasi.
SALVANATUR GREEN P
Minerālbarība
liellopiem. Satur
ekoloģisku melasi,
iesaka dzīvniekiem,
kuriem izēdina zāles
skābbarību/sienu.

SALVANATUR
MAKRO

SOMMER

TR

HOF-MIX

GREEN P

Kalcijs (Ca)

g/kg

160

150

250

40

200

Fosfors (P)

g/kg

50

20

15

60

30

3.2:1

7.5:1

16:1

1:1.5

6.7:1

Ca:P
Magnijs (Mg)

g/kg

50

100

20

150

40

Nātrijs (Na)

g/kg

115

125

65

120

100

Cinks (ZnO)

mg/kg

8000

4000

2000

7500

6000

Mangāns
(MnO)
Varš (Cu
sulfāts)
Jods (I)

mg/kg

5500

2000

1500

5000

3000

mg/kg

1150

1000

600

1500

1500

mg/kg

100

30

10

50

50

Kobalts (Co)

mg/kg

50

20

10

50

30

Selēns (Se)
(Na selanīts)

mg/kg

50

32

12

50

50

Vitamīns A

s.v./kg

600 000

200 000

700 000

600 000

Vitamīns D

s.v./kg

125 000

40 000

200 000

80 000

Vitamīns E

mg/kg

2000

400

8 000

4 000

Lietošana:

g/dien
ā

100-200

150-300

100-150

100-150

100-200

Iepakojums:

kg

25 kg maiss

25 kg
maiss

25 kg maiss

25 kg
maiss

25 kg
maiss

Ražotājs: SALVANA TIERNAHRUNG GmbH, Vācija

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

LAIZĀMĀS MINERĀLBARĪBAS LIELLOPIEM
* Var lietot bioloģiskās produkcijas ražošanā saskaņā ar EK regulām Nr. 834/2007 un 889/2008, papildbarības gatavotas atbilstoši Bioland e.v. specifikācijām. DE006-OKO-Kontroliestāde
Mērv.
Ca:P
Kalcijs (Ca)

%

Fosfors (P)

%

Nātrijs (Na)
Magnijs (Mg)
Cinks (ZnO)
Mangāns
(MnO)
Dzelzs (Fe)
Varš (Cu
sulfāts)
Kobalts (Co)

%
%
mg/kg

Jods (I)
Selēns (Se)
(Na selanīts)
Vitamīns A
Vitamīns D

mg/kg

s.v./kg
s.v./kg

Vitamīns E

mg/kg

Iepakojums

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

TR
(cietstāvošām)
41200

ADE 3:1 Vit.
41206

Standart
41203

3:1
15

4:1
16

5

4

15
8
6000
4000

10
3
6000

10
3
6000

4000

4000

1000
800

1000

1000

800

800

30
50

30

30

50

50

50

50

6
6

Sweet Min TR
(cietstāvošām)
41227

10
2

4
3.5

Salvana
Leckmasse
MAKRO
7,5:1
15
2

6
6
3000
2000

6.2
11.5
3000
2000

11
4
5000
2500

Salvana
Lecmasse
MAXX
5
1

Salvanatur
Leckmasse
RIND *
4:1
16
4

3
8
3000
2000

12
4
5000
2500

10
3
6000

1000

30

500

500

1250

800

1000
1250

15
80

15
80

30
50

20
150

30
50

20

20

40

20

40

800 000
80 000

300 000
30 000

500 000
200 000

100 000
10 000

750 000
75 000

2000

1000

1000

1000

400

65 kg bļoda

65 kg bļoda

50 kg bļoda

22,5 kg spainis

50

25 kg spainis

Sweet Min
41208

25 kg spainis

25 kg spainis

65 kg vanna

65 kg vanna

65 kg bļoda

10 kg bļoda
22,5 kg spainis

22,5 kg spainis

10 kg bļoda

SE 100-EKO
41202*
4:1
16
4

4000

800
50
50

65 kg vanna

VM Turbo
vitamīnu – minerālvielu papildbarība piena
govīm
Produkta ražošanā tiek izmantotas augstākās kvalitātes izejvielas, kas nodrošina izcilas kvalitātes
papildbarību. Papildbarības minerālvielu un vitamīnu daudzums ir ievērojami augstāks nekā jebkurā citā
VM produktā. Tajā skaitā augstais cinka saturs samazina somatisko šūnu skaitu pienā, bet augstais vara
saturs pozitīvi ietekmē nagu veselību, apsēklošanas un reproduktīvos rezultātus.
Slaucamām govīm ir ārkārtīgi svarīgi katru dienu uzņemt minerālvielas ne tikai, lai izdzīvotu, bet arī,
lai slaucamās govis varētu ražot daudz piena, netērējot šim nolūkam sava ķermeņa rezerves. Nepietiekama
minerālvielu uzņemšana var novest pie produktivitātes un atražošanas rādītāju straujas samazināšanās un
veselības problēmām. Šo problēmu atrisināšana izmaksās ievērojami dārgāk, kā regulāri ikdienā nodrošināt
govis ar tām nepieciešamo papildbarību.
Vitfoss papildbarības ražošanā izmanto augstākās kvalitātes izejvielas, kas nodrošina optimālu
vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos. Papildbarībai ir pievienota melase, līdz ar to dzīvnieki šo papildbarību
ļoti labprāt ēd.
Lietojiet VM Turbo to iemaisot koncentrētajā barībā, miltos vai uzberot uz barības.
Sastāvs:
Kalcija karbonāts, lopbarības sāls, magnija oksīds, monokalcija fosfāts, cukurbiešu melase.
Analītiskais sastāvs:
20 % Kalcijs, 2 % Fosfors, 6 % Magnijs, 10 % Nātrijs, 0,1 % Sērs.
Piedevas uz 1 kg:
A vitamīns (3a672a)
Vitamīns D3 (E671)
DL-Alpha-tokoferils (3a700)**
Mn (mangāna oksīds) (E5)
Cu (vara -(II)- sulfāta pentahidrāts) (E4)
Zn (Cinka oksīda veida) (3b603)
I (bezūdens kalcija jodāts) (3b203)
Co (Apvalkotais granulēts Kobalta (II) karbonāts) (3b304)
SE (nātrija selenīts) (3b801)
** E vitamīns/DL- alfa tokoferilacetāts (3a700)

900000,00 SV
125000,00 SV
3640,00 mg
4000,00 mg
1200,00 mg
10000,00 mg
120,00 mg
60,00 mg
40,00 mg
4000,00 SV

Dienas deva: 100 - 150 grami
Iepakojums: 25 kg, 2,5 kg
Ražotājs: Vitfoss, Dānija

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

SALVANA
AKTIV HEFE
Efektīva barības izmantošana un augsta produktivitāte
Ļoti augstās produktivitātes nodrošināšana piena lopkopībā mūsdienās nav iespējama bez jaunas,
mērķtiecīgas ēdināšanas stratēģijas. Augstākajā ražības fāzē nepieciešams izmantot speciālpiedevu
kompleksu salikumu, lai panāktu vislabāko barības fermentācijas procesu kuņģī.
Pievienots
piedeva:

uz

kg

uzturfizioloģiskā
800 mg

Vitamīns E (3a700)

15 mg

Selēns kā aizsargātais nātrija selenīts
(3b801)
Kobalts kā bāziskais kobalta karbonāts,
granulēts (3b304)

50 mg

Aktiv Hefe ir Salvana augstražīgu govju ēdināšanas koncepta stūrakmens. Dzīvā rauga un alus rauga
kombinācija, papildinot ar vitamīniem un labi šķīstošiem mikroelementiem, stimulē barības uzņemšanu,
stabilizē gremošanas procesu un veicina mērķtiecīgu mikrofloras aktivitāti kuņģī.
Atšķirībā no citām raugu kultūrām dzīvajam raugam ir pilna vielmaiņas cikla aktivitāte. Tam ir īpaša
nozīme laktācijas sākumā, kad kuņģī nonāk liels daudzums viegli sagremojamu ogļhidrātu. Dzīvais raugs
veicina labvēlīgas mikrofloras vairošanos, veicinot baktērijas , kas piedalās pienskābes ražošanā, mērķtiecīgi
nomācot citas - nelabvēlīgās baktērijas. Rezultāts ir mazāk izteiktas pH līmeņa svārstības un netraucēti
fermentācijas procesi kuņģī. Tādejādi Aktiv Hefe efektīvi darbojas pie vielmaiņas pārslodzēm laktācijas
sākumā, novēršot acidozi.

Dzīvais raugs

Stabilizē kuņģa pH, un uzlabo barības sagremošanu

Alus raugs

Stabilizē kuņģa fermentatīvos procesus un stimulē barības uzņemšanu

Vitamīns E un Selēns

Stiprina dzīvnieku organisma imūnsistēmu un samazina oksidatīvā stresa
slodzi

Dienas deva govij: 50-100 g govij dienā, lai stabilizētu kuņģa pH un palielinātu rupjās barības uzņemšanu
un sagremošanu
Iepakojums: 25 kg

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

Salvafertil Plus
UZLABO AUGLĪBU
Salvana speciālprodukts ar β-karotīnu, vitamīnu E, selēnu, raugu un aizsargāto B vitamīnu
kompleksu, lai izvairītos no neauglības problēmām.





Sekmē olnīcu, folikulu un dzeltenā ķermeņa darbību un attīstību;
Izteiktas meklēšanās pazīmes un uzlabota apsēklošana;
Saīsināts nemeklēšanās laiks;
Retāks izbrāķēšanas un garāks dzīves laiks.

Pielieto: Pie neizteiktām meklēšanas pazīmēm un nemeklēšanās.
Liellopi: atkarībā no spēkbarības daudzuma un produktivitātes 50-100g dzīvniekam dienā sāk lietot
aptuveni 3 nedēļas pirms atnešanās, lieto līdz apsēklošanai.
Sivēnmātes: 40-50g dienā sivēnmātei 1 nedēļu pirms atnešanās līdz 14 dienām pēc aplecināšanas.

Satur: 7,0% proteīnu, 3.5% taukus, 2,5% kokšķiedru, 2,0% pelnus, 0,2% lizīnu, 0,1% metionīnu, 0,04%
nātriju.
Pievienots uz 1kg:
5,000mg β-Karotīns (E160a), 5,000mg Vitamīns E (kā alfa Tokoferola acetāts; 3a700); 600mg Vitamīns B1
(Tiaminomonitrāts), aizsargāts; 400mg Vitamīns B6 (Piridoksolhidrohlorīds) aizsargāts; 4,000mcg vitamīns
B12 (Cianokobalamīns), aizsargāts; 2,000mg Kalcija Pantotenāts (Kalcija-D-Pantotenāts), aizsargāts; 100mg
Folskābe, aizsargāts; 20,000mcg Biotīns kā D -(+)- Biotīns, aizsargāt; 5mg Selēns kopējs, no tā, 2,5mg Selēns
organiskā formā. kā rauga sēnītes NCMI-3060 (inaktivēts selēna raugs; 3b8.10),2,5mg Selēns kā Nātrija
selenīts, aizsargāts (E8)
Izēdināšanas brīdinājums:
Šo papildbarību sakarā ar augstu selēna saturu neizēdināt lielākā daudzumā par 5%
Iepakojums: 25 kg; 1,5 kg

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

SALVANA KETOfin PLUS
DROŠS LAKTĀCIJAS STARTS
Shematiski parādīta barības uzņemšana un enerģijas nodrošinājums dažādos laktācijas periodos.

Ja Jūs papildināsiet laktācijas sākuma nodrošinājumu ar Ketofin Plus, Jūsu govs būs vesela,
auglīga un ilgmūžīga.
Sastāvs: Rapša spraukumi, (aizsargātie), mieži, melases maisījums, kalcija karbonāts,
magnija oksīds.
SALVANA KETOfin PLUS saturs:
Daudz propilēnglikola +
Nātrija un kalcija propionāts
Nikotīnskābe
Dzīvais raugs ( = Probiotiķis)
Vitamīns E
Organiski saistītās minerālvielas (helāti)
Augsta olbaltumvielu kvalitāte
Citi vērtīgi komponenti

Droša cukura līmeņa stabilizācija asinīs = aizsardzība pret
ketozi un pirmstriekas profilakse
Paaugstina ražību, uzlabo enerģijas izmantošanu, vielmaiņas
procesus un novērš aknu bojājumus
Stabilizē PH līmeni priekškuņģī, veicina barības uzņemšanu
un samazina priekškuņģu acidozi
Stabilizē imūnistēmas darbību un nodrošina tesmeņa
veselību
Stabili priekškuņģi palielina auglību, tesmeņa un kaulu
veselību
20% proteīns ar 60% sagremojamību
Ar labām garšas īpašībām un bagāti ar enerģiju (8,0 MJ NEL)

Iepakojums: 25 kg

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

SALVANA KALZIUM TOP
Kalciju, fosforu un magniju saturoša ātras iedarbības šķidra
papildbarība slaucamām govīm.
Darbība: Laktācijas sākumā govis ar pienu izdala lielu daudzumu kalcija un arī fosforu. Tā kā šo elementu
mobilizācija, īpaši augstražīgām govīm ir nepietiekama, kalcija un fosfora līmenis asinīs krīt, izraisot
pēcdzemdību parēzi, pēcdzemdību gulēšanu, piena trieku, tetāniju.
Kalzium Top ir fizioloģiski ātras iedarbības kalcija, fosfora un magnija (visi šie elementi organismā ir saistīti)
kombinācija. Uzsūcoties no gremošanas trakta, strauji paaugstinās minerālvielu līmenis asinīs.
Kalzium Top lieto slaucamām govīm ar kalcija un fosfora trūkumu izraisītu slimību profilaksei un kā
papildterapijas līdzekli šo slimību gadījumos.
Satur: 625g (500ml) papildbarības satur 50g kalcija, 35g fosfora, 5g magnija.
Sastāvs: ūdens, dikalcija fosfāts, magnija hlorīds, monokalcija fosfāts.

Lietošana un devas: Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas flakonu sakrata! Govij fiksē galvu, pudeles kaklu
iebīda mutē tuvāk mēles saknei un pudeles saturu lēni izspiež, ļaujot govij to norīt. Viena deva = 500ml

1) Salvana iesaka profilaktiski katrai govij pēc atnešanās izēdināt vienu devu (500ml) Kalzium Top.
2) Ja ir bijušas problēmas ar govi pēc iepriekšējās atnešanās, ieteicams lietot 2-4 devas – pirmo devu
izēdina aptuveni 6 stundas pirms gaidāmās atnešanās, 2.devu -tūlīt pēc atnešanās, 3.devu – 12 stundas pēc
atnešanās, 4.devu- 24 stundas pēc atnešanās.
3) Pēc kalcija intravenozas ievadīšanas ieteicams lietot divas Kalzium Top devas. 1.devu izēdina 10-12
stundas pēc kalcija intravenozas ievadīšanas, 2.devu- 20-24 stundas pēc kalcija intravenozas ievadīšanas.
4) Citos kalcija trūkuma gadījumos lieto 2-3 devas Kalzium Top – 1.devu, cik ātri iespējams, 2.devu- pēc 12
stundām, 3.devu (ja nepieciešams)- 24 stundas pēc pirmās devas.
Iepakojums: Plastmasas flakonos pa 625g = 500ml

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

KOMBINĀCIJA AR LIELISKU REZULTĀTU

SALVANA LAKT START DRINK

SALVANA KALZIUM TOP

 Nodrošina ar ātri izmantojamām
barības vielām tūlīt pēc atnešanās.

 Novērš smagus vielmaiņas
traucējumus.

 Darbojas kā teicams starta līdzeklis
pēcdzemdību periodam.

 Darbojas kā kalcija, fosfora,
magnija avots.

 Veiksmīgam laktācijas sākumam un

 Garšīgs līdzeklis organisma ātrai

ātrākai pēcdzemdību stresa
pārvarēšanai.

nodrošināšanai ar nepieciešamām
minerālvielām.

SALVANA LAKT START DRINK
Stiprinošs dzēriens slaucamajām govīm tūlīt pēc atnešanās:





Iedarbīgs šķīdumu un elektrolītu līdzsvarotājs;
Veicina cukuru veidošanos asinīs;
Stimulē priekškuņģu darbību;
Uzlabo minerālvielu maiņu un nostiprina imūnsistēmu.

Sastāvs: vīnogu cukurs, sūkalu pulveris, dinātrija fosfāts, kalcija karbonāts, nātrija hlorīds, kālija hlorīds.
Pievienots uz 1 kg:
250000 S.V. A vitamīns (E672), 25000 I.V. D3 vitamīns, 2500 mg E vitamīns, 7500 mg nikotīnskābe.
Ēdināšanas norādījumi
30 – 50g Lakt Start Drink uz 1l ūdens, šķīdina siltā ūdenī. Dienas deva: 15 – 30 l govij dienā, iespējams
sadalīt uz vairākām reizēm. Ievietotais mērtrauks ir 200 g bez kaudzes.
Iepakojums: 10 kg, 1 kg

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

SALVANA K
Pilnpiena papildinātājs drošai jaunlopu audzēšanai
Samazina zaudējumus, optimizē attīstību, nodrošina pilnpiena realizāciju, rentabla jaunlopu audzēšana
Pilnpiens nav „pilns“! Tajā ir daudz barības vielu, bet maz papildvielu. Turklāt kopā ar pilnpienu uzņemtais lielais tauku daudzums
bieži izraisa gremošanas traucējumus.
Šī iemesla dēļ noteikti ir nepieciešama papildināšana ar vitamīniem + mikroelementiem + gremošanu veicinošām aktīvām vielām.
SALVANA K – pilnvērtīgs papildinātājs:
 Mikroelementi
mazina pilnpiena trūkumus
 Vitamīni
stiprina ķermeņa imūnsistēmu
 Emulgators
veicina tauku šķelšanos
 Probiotikas
veido bioloģisku aizsargslāni zarnās
 Skābju komplekss
stabilizē gremošanu
Pilnpiena papildinātājs SALVANA K ļauj rentabli izmantot piena pārpalikumus uzņēmumā un nodrošina drošu audzēšanu bez
problēmām.
Veiksmīgai jaunlopu audzēšanai nepieciešama daudzu faktoru
Kopā ar citu mikroelementu un vitamīnu trūkumu tas var
optimizēšana:
izpausties kā:
-

barošana ar jaunpienu pirmajās dzīves stundās;
optimizēta dzīvnieku turēšanas un higiēnas vadība;
visu dzīvībai svarīgo uzturvielu un piedevu
nodrošināšana.

-

paaugstināta uzņēmība pret infekcijām,
biežākas sirds un asinsrites slimības,
slikti potēšanas rezultāti u.c.

Ne jaunpiens, ne speciālie piena aizvietotāji nenodrošina jaunlopam pietiekošu daudzumu aktīvo vielu, it īpaši mikroelementus.
Piemēram, dzelzs netiek nodrošināta pietiekamā daudzumā, tādēļ asinīs veidojas mazāk sarkano asinsķermenīšu.
Gremošanas traucējumi var rasties, ja jaunlops ar pilnpienu katrā ēdienreizē uzņem pārāk lielu tauku devu. Speciālais piena
tauku emulgators, kas ir SALVANA K sastāvā, veicina dabīgu tauku sagremošanu. Probiotiku un skābju kompleksa kombinācija
pilnībā nodrošina gremošanas stabilizēšanas efektu.

Tāpēc:

Izmantojiet SALVANA K jau jaunpiena fāzē, jo agra piebarošana ievērojami mazina
zaudējumu risku!

Ieteicamā barošana SALVANA K: Piena dienas deva ir jāsadala vismaz trīs ēdienreizēs.
Litri pilnpiena/
dienā

Barība atgremotāju attīstībai:

Zīdīšanas fāze



Pilnpiens / l

Barošana
ar
Karsts ūdens / l
jaunpienu

-

Dzīvniekam dienā
5 -6

Papildināšana ar
SALVANA K/ g

apm. 1,0

Piebarošanas fāze


100

ar peina aizvieto

No 3. dzīves dienas:
SALVANA
JAUNLOPU MUSLIS
ūdens (pēc
nepieciešamības)
No 2. dzīves nedēļas:
labs siens vai vītināta
skābbarība
augstvērtīga liellopu
jauktā barība
Vēlāk arī kukurūzas
skābbarība

Dzirdināšanas ieteicamie daudzumi uz teļu:
Pilnvērtīgs jaunpiens

30-40 l

Pilnpiens

apm. 300 l

SALVANA K
papildinātājs (5-7 kg)

6 kg

= Kopējais daudzums: ap 350 l

Nedēļa

Praktiskie barošanas rezultāti izmēģinājumu fāzē pārliecina! Piena pārpalikumu izmantojiet
piebarošanai kopā ar papildvielām!

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

MilkFoss Lac
Pilnvērtīgs piena aizvietotājs teļiem
Analizētais saturs: kopproteīns 21,5%, koptauki 17%, koppelni 9%, kokšķiedra0,85%, kalcijs 0,7%, fosfors
0,6%, nātrijs 0,6%, lizīns 1,75%, metionīns 0,45% .
Pievienots uz 1 kg:
AntioksidantiVitamīni-

E321 BHT
3a672 vitamīns A, E671 vitamīns D3, 3a700 vitamīns E (alfatokoferoleacetāts), 3a300
vitamīns C

Mikroelementi- E1 dzelzs kā dzelzs (II) sulfāts monohidrāts ,3b202 Jods kā kalcija jodāts, , E4 varš kā
vara (II) sulfāts pentahidrāts, E5 mangāns kā mangāna (II) sulfāts monohidrāts, 3b605
cinks kā cinka sulfāts monohidrāts, E8 selēns kā nātrija selenīts
Sastāvs: Piena sūkalu pulveris, augu eļļas (palmu/ kokosriekstu 80/20), sojas koncentrāts, kviešu
koncentrāts, kviešu proteīna koncentrāts (hidrolizāts).

Lietošana:
130g MilkFoss C+0.87 litri ūdens= 1 litrs MilkFoss C piens. Ziemas periodā vai pastiprinātas nobarošanas
apstākļos koncentrāciju var palielināt līdz 160g MilkFoss C+0.84 litri ūdens.
MilkFoss pulveri izšķīdina ūdenī (45-50°C), sajaucot 1 minūti. Izēdināšanas temperatūra aptuveni 40°C.
Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam pēc katras ēdināšanas reizes. Atšķiršanu ieteicams sākt 6-8
nedēļu vecumā, kad teļš dienā apēd 0,75kg spēkbarības teļiem. Glabāt vēsā, sausā vietā. Paredzēts lietot
tikai teļiem.
Devas:
Vecums dienās/ piena
daudzums
Pirmpiens, litri/ dienā
MilkFoss C piens
litri/dienā
Koncentrēta barība
Siens
Iepakojums: 25 kg

0-4

5

6- atšķiršana

Bez ierobežojuma
-

3
-

min.5

-

bez ierobežojuma
bez ierobežojuma
Sērija un derīguma termiņš: norādīts uz iepakojuma

Ražotājs: Vitfoss/Vilofoss, Dānija

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

CALFSTART papildbarība teļiem
UZTURFIZIOLOĢISKĀS
PIEDEVAS
Barības vienības uz
100 kg
Kopproteīns %
Koptauki max %
Kalcijs g/kg

CalfSart
Rolled
99
20
4
15

CalfStart
Corn
98
20
4
15

Fosfors g/kg
2
Nātrijs g/kg
2
Ciete g/barības
285
285
vienībā
Gremošanas šūnu
155
sienu aizsardzības
līdzekļi
165
g vienā barības
vienībā
10
Vitamīns A I.U./g
10
1
Vitamīns D I.U./g
1
100
Vitamīns E mg/kg
100
Vitamīns E, dabīgs
32
32
mg/kg
5
Vitamīns B1 mg/kg
5
SASTĀVS
Auzas %
<10
15
Kvieši %
<5
<5
Mieži %
50*
10*
Kukurūzas graudi %
25
Zirņi%
<5
<5
Cukurbiešu granulas
2-10
2-10
%
Citrusaugļi %
Kviešu atsijas %
Zāles granulas %
2-5
2-5
Lucerna %
Sojas pupu milti %
20-30
20-30
Linsēklu milti %
5-10
5-10
Rapšu milti %
Melase %
5-7
5-7
Augu tauki %
<1
<1
IETEICAMS DOT NO 8. DZĪVES DIENAS
15 kg
Iepakojums
750 kg
700 kg maiss

CALFSTART CORN – satur veselus kukurūzas graudus un
tvaicētus miežus
Tiek iegūtas veselas kukurūzas sēklas mazu teļu barībai no ASV.
Kad teļus ēdina ar nemaltiem kukurūzas graudiem ad lib , tie
tiek “sakošļāti” ar pārējām barības sastāvdaļām.
CalfStart Corn sastāvā ietilpst 25% nemaltu kukurūzas graudu
un 15% auzu un 25% tvaicētu miežu. Graudi ir labi sajaukti
ar R-melasi un premiksu (ieskaitot linsēklas). Maisījums
ir patīkamā zelta krāsā, mitrs un ļoti smaržīgs.

CALFSTART ROLLED- satur 50%ar tvaiku velmētus miežus
Šī, iespējams, ir Dānijā visvairāk pirktā papildbarība teļiem
Tā ir pazīstama kā ”KalveValse” vai ”Gronstart Valset” ar 50%
tvaicētu velmētu miežu, kas sajaukti ar granulētu premiksu
(ieskaitot linsēklās) un daudz R-melases. Pateicoties
tvaicēšanai, produkts ir īpaši mitrs un ļoti aromātisks.

LABS SĀKUMS-LABS REZULTĀTS
225 KG PAPILDUS PIENS
govs pirmajā laktācijā saražos par 225 kg vairāk piena
uz katriem papildus 100 gramu svara pieauguma pirmajos
divos dzīves mēnešos.

1,5 KG PAPILDBARĪBA
Ja mērķis pie teļu atšķiršanas ir diennakts svara pieaugums
1000 grami, tad teļus nevajadzētu atradināt no govs, kamēr
teļš dienā neuzņem 1,5 kg starterbarības.

DIENNAKSTS SVARA PIEAUGUMS
1200 - 1300 GRAMI
Ar optimālu barošanas grafiku atšķiršanas laikā (dažas
dienas pirms līdz dažas nedēļas pēc tam), svara pieaugums
teļiem būs no 1200 līdz 1300 gramiem dienā.

VIDĒJAIS DIENNAKSTS SVARA
PIEAUGUMS 900 GRAMI
Vidējam pieaugumam no atšķiršanas līdz grūsnībai dienā
vajadzētu būt 900 grami.

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

SALVANA ELMOCIN
Kvalitatīva minerālbarība jaunlopiem
SALVANA ELMOCIN veicina jaunlopa spurekļa attīstību, lai augstais pieprasījums pēc uzturvielām un
enerģijas šajā intensīvajā attīstības fāzē tiktu ātri un droši nosegts ar augstvērtīgām barības vielām. Tajā
pašā laikā SALVANA ELMOCIN nodrošina arī jaunlopam piemērotu minerālvielu un vitamīnu devu. Tādējādi
jaunlopa attīstības potenciāls tiek izmantots pilnībā un tiek likti spēcīgi un stabili pamati tā augšanai.
SALVANA ELMOCIN
- Kvalitatīva papildbarība saimniecībā gatavotiem barības maisījumiem jaunlopiem
- Efektīva nodrošināšana ar aktīvajām vielām stabilai spurekļa attīstībai
- Sabalansēts vērtīgu minerālvielu un vitamīnu komplekss
- Augsta barības uzņemšanas spēja un nodrošināta attīstība
- Ideāli sabalansēta garša jaunlopu barības maisījumiem
Nepieciešamo barības vielu avoti audzēšanas periodā

Iespējami agra sausās barības uzņemšana iespējama, lietojot SALVANA JAUNLOPU MUSLI – tas ir viegli
sagremojams un ar labu garšu. Katru dienu, uzņemot aptuveni 1 kg SALVANA JAUNLOPU MUSLI, var
pamazām pāriet uz labu jaunlopu barību.
Vēlamie lielumi uz kg:
Proporciju piemērs: Jaunlopu barība ar SALVANA ELMOCIN
20,00 % Kopproteīns
11,30 MJ Maltoze
66% Enerģijas sastāvdaļas: Kvieši, kukurūza, mieži (placināti)
1,00 % Kalcijs
0,60 % Fosfors
30% Proteīnu sastāvdaļas: Sojas, linsēklu un rapšu ekstrakcijas izspaidas
0,25 % Nātrijs
4% SALVANA ELMOCIN
0,25 % Magnijs
100%
Šī jaunlopu barība jādod kopā ar kvalitatīvu pamatbarību un pietiekamu daudzumu dzeramā ūdens. Dienas
deva atkarībā no pamatbarības kvalitātes ir jāierobežo līdz 2 vai maksimāli 2,5 kg.

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

SALVANA IMMUN PLUS
Diētiska papildbarība teļiem gremošanas procesu stabilizēšanai
Efektīvi novērš diareju, tādejādi samazinot zaudējumus teļu audzēšanā. Lietojot Immun Plus, nav
nepieciešams atteikties no piena izēdināšanas, un teļi turpina uzņemt vērtīgas barības sastāvdaļas.
Rezultāts ir straujāka augšana un vitālāki dzīvnieki.







Dabīgas
augu
sastāvdaļas
regulē
gremošanu;
Probiotiķis stabilizē zarnu mikrofloru;
Attīsta teļu imūnsistēmu
Rauga šūnas saista toksīnus;
Specifiskās aminoskābes veicina organisma
reģenerācijas spējas;

Var pievienot pie pirmpiena, jau agrīni uzsākot
diarejas profilaksi.

Saturs: kopproteīns 4.2%, kokšķiedra 6.5%, koppelni 11.3%, koptauki 2.7%, nātrijs 2.4%, treonīns 1%.
Pievienots: 80.000 I. E. Vitamīns A (3a672a), 1.000 mg vitamīns E (3a700), 1.000 mg vitamīns C (3a300),
500 mg β karotīns(3a160a), 500 mg dzelzs kopā, 250 mg kā dzelzs III sulfāts, 250 mg kā glicīna-dzelzs helāts,
hidrīds (3b108), 350 mg mangāns kā glicīna-mangāna helāts, hidrīds (3b506).
Sastāvs: augļu pektīni, vīnogu cukurs, raugs, nātrija hlorīds, nātrija bikarbonāts, kālija hlorīds, sojas eļļa.
Lietošana: Immun Plus kārtīgi iemaisa pienā.
Dzīvsvars
50 kg
75 kg
Lieto/devas

Piena raciona/dienā
4-6L
6-8L

Profilaktiski
75g
100g
3-5

Vidēja diareja
100g
150g
5

Akūta diareja
150g
200g
7

Uzglabāšana: vēsā un tumšā vietā
Iepakojums: 2.5kg un 20 kg
Sērija un derīgums: norādīts uz iepakojuma
Ražotājs: Salvana GmbH, Vācija
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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: 30 g uz 20-40 putniem
Iepakojums: 2 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. 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 , 1kg
Ražotājs: Lek Veterina d.o.o., Beltinci, Slovēnija
Izplatītājs: Kalnabeite SIA, Kalnabeites 9, Siguldas pag., LV-2150, E-pasts: info@kalnabeite.lv Tel. 67972506

SALVALYT TAB PUTOJOŠAS ELEKTROLĪTU
TABLETES
Diētiska papildbarība teļiem un sivēniem ūdens un elektrolītu līdzsvara
stabilizācijai organismā.


Sabalansēti elektrolīti strauji nodrošina ar ūdeni un minerālvielām pēc atūdeņošanās.



Vielmaiņas acidozes buferis darbojas kā bufer kombinācija pie vielmaiņas acidozes, kas rodas dzīvniekiem ar
caureju.



Aktīvās pienskābās baktērijas kā probiotiķis veicina gremošanas procesu normalizēšanos ar labvēlīgu zarnu
mikrofloru.



Enerģija piena cukura veidā nodrošina organismu ar viegli asimilējamu enerģiju dzīvnieka vitalitātes
atjaunošanai.

Sastāvs: Laktoze, nātrija bikarbonāts, citronskābe, nātrija karbonāts, kālija hlorīds.
Satur: 9,1% Nātrija, 2,4% Kālija, 2,1% Hlorīda. Pievienotas pienskābās baktērijas – probiotiķi 1,15x10¹⁰ KBE Enterococcus
faecium.

Iepakojums: 48 tabletes
Lietošana: Viena tablete Salvalyt tiek izšķīdināts vienā litrā silta ūdens (+37°C). Sagatavoto dzērienu izdzirdina kā
starpdzērienu starp ēdināšanas reizēm jaundzīvniekiem ar caureju. Nelieto vienlaicīgi ar pienu!
TEĻIEM


Diarejas profilaksei riska gadījumos, piemēram, dzīvniekiem pēc
pārgrupēšanas
1 tablete uz 1 litru ūdens kā starpdzēriens 1x dienā līdz max 7 dienām

→ Piens ( no rīta/vakarā) tiek izēdināts.


Pie pirmajām diarejas pazīmēm: (Ja nav paaugstināta temperatūra! Citos
gadījumos jāsauc veterinārārsts)

2 tabletes uz 2 litriem ūdens kā starpdzērniens 1x dienā līdz max 7 dienām
→ Piens (no rīta/vakarā) tiek izēdināts.


Akūta diareja:

2 tabletes uz 2 litriem ūdens kā starpdzēriens 2x dienā, 2 līdz max 7 dienām
→ Piens (samazināts daudzums) tiek izēdināts.
SIVĒNIEM
Caurejas profilaksei un šķidruma zaudēšanas gadījumos 1 tablete un 1 litru ūdens
vienam metienam kā starpdzēriens 2 – 4 dienas.
SIVĒNMĀTĒM
Enerģijas nodrošināšanai atnešanās periodā izdzirdina 3 dienas pirms, 2 dienas pēc
atnešanās. Kopā 4 – 5 tabletes uz 10 – 20 litriem ūdens vienai sivēnmātei.

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

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, D-pantotēnskābe 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!
Smagas diarejas gadījumā 1 – 2 ēdināšanas reizes aizvietot ar Dialyt šķīdumu. Lūdzu,
konsultēties ar veterinārārstu!
Iepakojums: 8 kg
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FERMACTIV
Probiotiķis fizioloģiskās zarnu mikrofloras bioloģiskai stabilizēšanai un
regulēšanai teļiem, cūkām, sivēniem, suņiem un kaķiem.
Fizioloģiskā zarnu mikroflora parasti reaģē jutīgi gan uz iekšējām izmaiņām (nepareiza ēdināšana, barības
maiņa, ārstēšana ar noteiktiem medikamentiem), gan uz ārējo ietekmi (izmaiņas turēšanas apstākļos, mītnes maiņa,
stress, transportēšana). Ja ir izjaukts mikrofloras dabiskais līdzsvars, ievērojami palielinās risks patogēno infekciju
izraisītāju un parazītu izplatībai un slimību attīstībai. Saistībā ar ēdināšanas un turēšanas apstākļu izmaiņām ir
jārūpējas par dabiskās zarnu mikrofloras saglabāšanu, jo šai mikroflorai ir galvenā nozīme veselības nodrošināšanā.
Fizioloģisko līdzsvaru var veicināt, izmantojot papildbarību, kura satur laktobaktērijas augstā koncentrācijā un
noteiktas barības vielas.
Sastāvs: Vājpiena pulveris, kalcija karbonāts
Satur: Kopproteīns 31%, koptauki 0,8%, kokšķiedra 1,5%, koppelni 13%, lizīns 2,3%
Pievienots uz 1kg: E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1X1011
Lietošana: Lai nodrošinātu tūlītēju zarnu mikrofloras aizsardzību ar laktobaktērijām,
produkta izmantošana jāuzsāk pēc iespējas agrāk.
Iepakojums: 150 g, 500 g, 10 kg

FARMATAN
Organeleptiskā barības piedeva
Farmatan ir dabiska organoleptiskā barības piedeva, kas ir iegūta no rūpīgi atlasītiem kastaņu kokiem (Castanea
Sativa Mill.) ar ūdens ekstrakcijas metodi. Tehnoloģiskais process tiek stingri kontrolēts pēc HACCP principiem.
Paredzēts visiem mājdzīvniekiem .


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 patogenās mikrofloras augšanu.



Uzlabo produkcijas rādītājus (pieaugums, konversija, barība uzņemšanā).

Sastāvs: Tanīni, %: > 71, Mitrums, %: < 8, Koppelni, %: < 1,2, Dzelzs, miljonā daļa: < 50, Arsēns, miljonā daļa: < 0,2,
Svins, miljonā daļa: < 0,2, Merkūrijs, miljonā daļa: < 0,01, Smagie metāli, miljonā daļa < 40
Iepakojums: 25 kg, 0.5 kg
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RUMI FORTE pulveris
Papildbarība liellopiem un aitām spurekļa darbības veicināšanai
Satur: kalcija propionātu, dekstrozi, žāvēts alus raugs
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 mikrofloru. 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

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
Glabāt: tiešiem saules stariem pasargātā vietā.
Ražotājs: Dabas vielu farmācijas laboratorija FITOSAN, SIA
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LĪDZEKĻI DEZINFEKCIJAI
DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI
Ikdienas lietošanai zemnieku saimniecībā
Produkts

Apraksts

TALU SILLE
5L
1L

Piena inventāra, trauku un ūdensizturīgu virsmu mazgāšanai saimniecībās.
Vāji sārmains (pH 8.5) mazgāšanas līdzeklis bez smaržas. Efektīvi noņem piena
taukus, olbaltumvielas u.c. netīrumus. Piemērots mazgāšanai ar rokām.

LEHO
5L
1L

Mazputojošs, sārmains mazgāšanas līdzeklis. (pH 12) Efektīvi noņem netīrumus,
olbaltumvielas un taukus. Kavē pienakmens veidošanos. Nebojā nerūsējošā
tērauda, plastmasas, stikla un keramikas virsmas. Satur komponentus, kas kavē
pienakmens veidošanos.

10 L
HAKO
5L
1L
10 L
DESOMIX
1,8 kg

Neputojošs, skābs šķīdums (pH 2) slaukšanas iekārtu un piena vadu mazgāšanai.
Efektīvi noņem netīrumus, olbaltumvielas un taukus. Mīkstina ūdeni, efektīvi
noņem pienakmeni.
Dezinficējošs sārmu (pH 12) mazgāšanas pulveris slaukšanas iekārtu, piena
dzesētāju, piena vadu, pārtikas rūpniecībā izmantojamu iekārtu ikdienas
mazgāšanai un dezinfekcijai. Neputojošs. Novērš piena akmens veidošanos.
Piemērots arī ļoti cietam ūdenim.

OKSOON
16 L
4L
0.7 L

Jebkuru virsmu un iekārtu dezinficēšanai pārtikas rūpniecības, sabiedriskajās un
medicīnas iestādēs, kā arī citos uzņēmumos ar paaugstinātām higiēnas prasībām
Ātrdarbīgs, pašsadalošs dezinfekcijas līdzeklis, kas nodrošina mikrobioloģisku
tīrību, nomazgātai virsmai uznesot aukstu darba šķīdumu. Nav jānoskalo.

VISSI TISSI
5L
1L

Vissi Tissi - govju tesmeņu kopšanas līdzeklis pirms slaukšanas.
Noņem 90% pienskābo baktēriju, mīkstina ādu. No dabiskām
izejvielām, nav jānoskalo. (koncentrāts)
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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

STALOSAN DRY
Pulveris dzīvnieku mītņu higiēnai un sausināšanai




Neitralizē amonjaku un pazemina pH;
Pieejams lielos iepakojumos;
Lielisks savienojamā kopā ar Stalosan F. (Sajaukšana attiecībās: Stalosan : BoviComfort : 1 : 1 , 1 : 2 un 1 : 3)

Iepakojums: 1000 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
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VETERINĀRMEDICĪNAS INSTRUMENTI PIENA LOPKOPĪBAI

NOSAUKUMS
CMT testa reaģents 1 litrs
5 litri
Somatisko šūnu skaita noteikšanai pienā
CMT testa lāpstiņa balta/melna
Piena paraugiem - 4 segmenti
CMT testa pudele ar dozatoru 500 ml

Indikatora papīrs BOVIVET piena skābuma
izmaiņu noteikšanai 25 gab.
Papīra krāsas izmaiņas pēc piena uzpilināšanas
liecina par iekaisumu attiecīgajā tesmeņa ceturksnī

Pretsperšanas fiksators (STYRKO)
Īpaši izturīga ierīce, regulējam izmērs, novērš govju
speršanu slaukšanas un tesmeņa ārstēšanas laikā
Pretsperšanas ierīce ”Anti Kick”
Kāju fiksators, siksnas (10281)
Pretzīšanas fiksators (plastmasa)
Viegli pielietojams govīm, kuras zīž pienu
Fiksators Muller, vidējs
Fiksators Muller, liels
Fiksators Muller 2010, mazs
Fiksators Muller 2010 vidējs
Magnēti keramiskie 12 gab.
60 x 20 x 15 mm
Aizsardzībai pret traumām, kuras rada norītie
metāla priekšmeti

Magnēti keramiskie apvalkā
BOVIVET (govīm) 35 x 100 mm
Bovimini (teļiem) 25 x 100 mm
Magnētu iedevējs (metāla)

ATTĒLS

Pupu mīkstā saite TEAT BANDAGE –
6cm x 5m
Unikāla saite ievainotu pupu kopšanai
Aizsargā brūci, var lietot uz mitriem pupiem, ir
pašlipīga, viegli veidot vajadzīgo formu
Value line pašlīpošās saites (zila, zaļa, sarkana,
melna)
10 cm
7,5 cm
5 cm
Darvas saite nagu slimību ārstēšanai
4,5 m x 25 m

Darva nagiem
1 kg
5 kg

Pups teļu barošanai (170826)
Pups teļu barošanai, lateksa (1454)
Spainis ar pupu teļa barošanai
(144-170825)
Spainis ar hig. vārstu teļu barošanai „Kerbl”
(14210)
Refraktometrs, pirmpienam
Pirmpiena kvalitātes noteikšanai govīm un ķēvēm

Teļu dzirdne Bovivet ar lokanu zondi 2l

Krūze pupu dezinfekcijai pirms slaukšanas:
Bez pretatplūdes vārsta, zaļa
Ar pretatplūdes vārstu (lai nesajauktos tīrais un
izmantotais dezinfekcijas šķīdums)
Krūze pupu dezinfekcijai (15252)

Krūze pirmo piena strūklu atslaukšanai
(lai kontrolētu izmaiņas pienā)
Kerbl

Pupu katetri ar stileti (plastmasas)
Kruuse 7 cm 1 gab
Pupa katetrs sterils
BOVIVET 1 gab. 3,3mm x 90mm
Metāla 1 gab. 2,5mm x 90mm
Pupa kanula vienreizējai lietošanai 10 gab
Ø 5.5 mm, Garums 35 mm, katra kanula ievietota
plastmasas stobriņā ar lubrikantu. Aizbāznis
sarkans.
Tievās, aizbāznis zaļš
Pupu kanāla paplašinātāji – birstītes
170300 (Columbus Kruuse)
KRUUSE 20 gab. ar lubrikantu

Pupu kanāla paplašīnātāji – birstītes
BOVIVET 20 gab ar lubrikantu
(Benga modelis Ø 2,5 mm, 4,5 cm)

Pupa kanālu paplašinātājs– silikona 20 gab.
Lieto pēc ievainojuma vai ķirurģiskām operācijām
stenozes novēršanai, mīksts materiāls, neievaino
pupus
Pupa kanulas Bovivet, garās 7 cm
Ar lubrikantu

Atragotājs elektriskais 6200C
Ražots Vācijā

Atragotājs gāzes
Darbojas ar šķiltavu gāzi. Atragotāju augstā
darbības temperatūra 600°C - 700°C nodrošina
asinsvadu kauterizāciju un novērš infekciju

Atragošanas trose 3,6 m
Atragošanas trose 10 m
Rokturi trosei
Nagu knaibles liellopiem 41 cm
Profesionāls instruments nagu kopšanai

Nagu naži KRUUSE
Nerūsējoša tērauda asmeņi, izturīgs koka spals
Abpusējs
Labais
Kreisais
Nagu nažu asināmais
Kabatas modelis. Izmanto nagu nažu un citu
instrumentu asināšanai. Zīmuļa forma, ērti
izjaucams
Nagu nazis – Šveices modelis (kapļveida)

Nagu frēzes disks Demotec DL
Nagu kopšanai

Nagu frēzes disks Super 115mm Kruuse
Nagu kopšanai

Nagu kurpes DEMOTEC
Nagu kopšanai (dažādi komplekti)

Mērlenta svara noteikšanai (RONDO)

Animeter
Troakārs metāla liellopiem
15cm x 10mm

Deguna riņķis bullim
Ø65 mm nerūsējošs tērauds
Ø 52 – 54cm
Deguna fiksators Harms
19 cm, ar skrūvējamu regulatoru
Ar neilona auklu
Marķēšanas lentas
Dzeltena
Sarkana
Zaļa
Ginekoloģiskie cimdi 100 gab.
Krutex zaļi 90 cm (kartona kārbā)
Krutex oranži, superjutīgi
Krutex zaļi, ar plecu (50 gab.)
Cimdi vienreizējai lietošanai 100 gab.
VINILA - vidēji, lieli, X lieli
LATEKSA - mazi, vidēji, lieli
NITRILA - mazi, vidēji, lieli, XL, XXL
(Izturīgi, paredzēti slaukšanai)
Komplekts apmeklētājam
(halāts, cepure, 2 zābaki)

Skrāpis
Metāla, 8 rindas
Plastmasas, zaļš, 40cm

Dezinfekcijas paklājs
85*60m, 8 L ietilpība
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Teļu vilkšanas ierīces
Teļu vilkšanas ierīce 2060 HK Flexi 52 cm (Pieejams arī paplatināts modelis 57
cm)
KODS
10140

→ Mehānisms 2060
→ Divpakāpju vilkšanas spēks
→ Kontrolēta dzemdību palīdzība
→ Ergonomisks rokturis

Teļu vilkšanas ierīce 2020 HK Flexi 52 cm (Pieejams arī paplatināts modelis 57
cm)
KODS
10130

→ Mehānisms 2020

Teļu vilkšanas ierīce 2020 HK
KODS
10121

→Mehānisms 2020

Teļu vilkšanas ierīce 2020 HK-Calf
KODS
10126

Viegli saliekamas, izturīgas teļu vilkšanas ierīces no alumīnija. Garums 180 cm, platums 52 cm, 57 cm.

