
Kalvoquick  
 

Visavertis pieno pakaitalas veisliniams veršeliams nuo 7 d. amžiaus iki 6 mėn. 
 
Sudėtis:  
išrūgų milteliai (praturtinti baltymais), augaliniai aliejai ir riebalai (kokoso/palmių/rapsų aliejus), sojos  
baltymų koncentratas, kviečių baltymų koncentratas, laktozė,  kvietiniai miltai, nugriebto pieno milteliai. 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  
žali riebalai 16,00 %, žali baltymai 21,00 %, žali pelenai 10,00 %, žalia ląsteliena 0,30 %, natris 1,02 %, kalcis   
0,76 %, fosforas 0,85 %, lizinas 1,54 %, metioninas ir cistinas 0,75 %. 
Priedai: 
Technologiniai:  
propilgalatas E310 3,2 ppm, BHA E320 3,2 ppm. 
Maistiniai:  
vitaminas A E672 55000 TV, vitaminas D3 E671 4500 TV, vitaminas E E307 80 ppm, geležis E1 95 ppm, varis E4  
9 ppm, cinkas E6 140 ppm, manganas E5 25 ppm, selenas E8 0,4 ppm, jodas E2 - 0,6 ppm. 
Zootechniniai: 
enterococcus faecium NCIMB 11181 (E 1708) 1 * 10E9 KSV/ kg / * 10E9 CFU/ kg. 
IMAGRO ® - unikalus prebiotiko, organinių rūgščių ir pieno rūgščių bakterijų derinys, specialiai sukurtas veršeliams. 
(Enterococcus faecium, NCIB 11181; 1,0 x 109 CFU / kg) 
Savybės: 

• Medžiagų apykaitos energija 17,2 MJ / kg =4105 kcal /kg. 
• Maisto emulsiklis optimaliam riebalų virškinimui. 
• 20 % kokosų riebalų yra lengvai virškinami, tiesioginės energijos šaltinis, palaikantis imuninę sistemą. 
• Aukštos kokybės baltymai iš aukščiausios kokybės pieno produktų (išrūgų ir išrūgų be laktozės), ribotas 

tirpus kviečių baltymų koncentratas, kuriame nėra genetiškai modifikuoto sojos baltymų koncentrato (MON 
4032, A270412, MON 89788). 

• Gerai tirpsta ir turi geras skonines savybes. 
• Vanilės kvapas ir saldikliai. 

 
Šėrimo normos: 

Dienos   Norma            Pašaras           
1-3 3-4 x 1,5 l            Krekenys   
4-6 2 x 2,0 l        Karvės pienas 
7-10 2 x 2,0 l 50/50 - karvės pienas,  visavertis 

pieno pakaitalas                                                           
11-14 2 x 2,5 l        Visavertis pieno pakaitalas 

Savaitės        Norma                   Pašaras           
3-6 2 x 3,0 l        Visavertis pieno pakaitalas 

  7-8 2 x 2,5 l 
9 2 x 2,0 l 
10 1 x 2,0 l 

 
Nuo 8 dienos veršeliams duodama vandens ir kombinuotų pašarų, šieno. Silosas duodamas nuo 5 savaitės.  
Koncentracija 1:7 (1 kg miltelių : 7 l vandens = 125 g/l) - vandens temperatūra 45 - 55° C. Tinka girdymui iš 
kibiro ir automatizuotam girdymui. 
 
Pakuotė 
25kg  
Tinkamumo laikas  
 12mėn. 
Gamintojas                                      
Nutrifeed, Veghel Lage Landstraat 7, 5460 AK Veghel, Olandija. 


