
PANTO® MINERAL R  56 

 Mineralinis pašaro papildas melžiamoms ir užtrūkusioms karvėms 

 
 

Aukšto produktyvumo karvėms būtina skirti mineralų, mikroelementų ir vitaminų. Medžiagų apykaita yra labai didelė, 
todėl mineralinių bei veikliųjų medžiagų išsiskyrimas per pieną yra itin didelis. Dėl šios priežaties buvo sukurtas 
PANTO®- Mineral R 56, kuris užtikrina aukšto produktyvumo karvių poreikius. 
PANTO®- Mineral R 56 savybės: 

• Didelis vitaminų kiekis, ypač vitamino E kiekis. 
• Didelis magnio kiekis. Magnis turi būti skiriamas kasdien su pašaru, nes karvės organizmas negali sukaupti 

didesnio šio mikroelemento kiekio. Magnis yra katalizatorius ir svarbių fermentų sudedamoji dalis. Svarbus 
neuronų jautrumui ir raumenų susitraukimui. Magnis teigiamai veikia raumenų darbą - užkerta kelią žolės 
tetanijai ir skatina rujos pasireiškimą. 

• Vitaminas E kartu su selenu veikia, kaip natūralus antioksidantas,  
• Didelis mikro elementų kiekis, ypač vario, mangano ir jodo. 
• Pasižymi geromis skoninėmis savybėmis. 
• Granuliuotas. 
• Vitaminas E yra labai svarbus hormonų sintezei. Reguliuoja lytinių organų vystymąsi ir funkcionavimą bei labai 

svarbus veršingumo laikotarpiu. 
• Mikroelementai (tokie kaip varis, manganas, kobaltas, jodas) yra labai svarbūs medžiagų apykaitos procesams. 

 
Sudėtis:  
magnio oksidas, monokalcio fosfatas, natrio chloridas,  kalcio karbonatas. 
 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  
kalcis 4%, fosforas 6%, natris 8%, magnis 20%.  
Priedai (1 kg):  
vitaminas A 1000000 TV, vitaminas D3  200000 TV, vitaminas E 5000 mg, varis 1500 mg, cinkas 8000 mg,  
manganas 7500 mg, jodas 200 mg, kobaltas 100 mg, selenas 50 mg, Ca:P – santykis 0,7 : 1.  
 
Dozės ir naudojimo būdas  
Skirti 100-200 g Panto® - Mineral R 56 karvei per dieną arba skirti atitinkamą kiekį, apskaičiavus racioną.  
Dėl mineraliniame pašaro papilde esančio didelio vitamino D3 ir mikroelementų kieko, įterpti iki 1 % bendrojo 
sausųjų medžiagų suvartojimo. Panto® - Mineral R 56 gali būti skiriamas ir užtrūkusioms karvėms. 
 
Pakuotės masė 
25 kg 
 
Gamintojas  
HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Postfach 90 04 16 D-21044 Hamburg, Konsul-Ritter-Str.3, Vokietija. α 
DE HH 1 00003 
 

 


