
 

Alphalivit  

Pašaro papildas kiaulėms, galvijams ir paukščiams 

Alphalivit sukurtas pagal specialią vitaminus ir mikroelementus apsaugančią formulę. Naudojant gyvuliams 
suteikia reikalingus vitaminus ir mikroelementus, kurie yra būtini augimui bei reprodukcijai. Skirtas rujos (lot. 
oestrus) ir reprodukcijos procesų optimizavimui. Gali būti naudojamas kritiniu augimo periodu. Skiriant 
Alphalivit paršavimosi, atjunkymo, paršingumo pradžioje - mažina embrionų mirtingumą, paršavimosi 
pradžioje - mažina jauniklių mirtingumą. 

Sudėtis: 
Vitaminai:  
A 6 000 000 TV, B1 500 mg, B2 200 mg, B6 1000 mg, B12 3 mg, C 800 mg, D3 200 000 TV, E 2000 mg, K3  
500 mg, PP 2 500 mg, B5 1 800 mg, folio rūgštis (prototipas) 1 000mg, biotinas 10 mg. 
Mikroelementai: 
cinkas (chelatas) 3000 mg, manganas (chelatas) 5000 mg, varis (chelatas) 80 mg, magnis (sulfatas) 10000 mg, 
geležis (chelatas) 2000 mg, kobaltas (chloridas) 15 mg. 

 
Dozės ir naudojimo būdas 

Paršavedėms: 30ml gyvuliui per dieną maišant su pašaru ar geriamu vandeniu, kai paršavedė yra atvedama į 
paršiavimosi vietą, atjunkymo savaitę, veislinėms kiaulaitėms rujos išryškinimui. Alphalivit skirti ne ilgiau kaip 
10 dienų iš eilės. 
Kartu su pašaru ar geriamu vandeniu skiriama 5 dienas iš eilės, kai paršavedė yra atvedama į paršiavimosi vietą, 
taip pat atjunkymo savaitę. 5-10 dienų skiriama paršingumo pradžioje. 
Veršeliams: 5-10 ml per dieną, 5 dienas iš eilės, skiriant 1k. per mėnesį. 
Telyčioms: 30 ml per dieną, 5 dienas iš eilės, prieš leidžiant į ganyklas ar veršiuojantis.  
Jaučiams: 20-30 ml per dieną 5dienas iš eilės, skiriant 1k. per mėnesį.  
Melžiamoms karvėms: 30-50 ml per dieną 5 dienas iš eilės, skiriant 1k. per mėnesį arba 5 ml gyvuliui per 
dieną, kasdien. Prieš apsėklinimą ar po veršiavimosi skirti 150 ml 5 dienas iš eilės.  
Naminiams paukščiams: broileriams, vištoms dedeklėms, kalakutų pereklėms, perlinėms vištoms, fazanams 1l 
maišomas su 1000 l geriamo vandens  3-5 dienas iš eilės.  
 
Pakuotės masė 
20 l indas 
 
Gamintojas 
ALPHATECH - Le Croissant - 22170 LANRODEC, Prancūzija  
 

 


