
 

 PANTO® MINERAL R 64 
Mineralinis pašaro papildas galvijams 

Teigiamas alaus mielių poveikis organizmo sveikatingumui žinomas ir įrodytas jau ilgą laiką. Todėl            
PANTO®- Mineral R64 sudėtyje yra didelis alaus mielių kiekis. Kartu su natrio bikarbonatu pH terpę alaus 
mielės veikia, kaip buferis, todėl stabdo acidozės vystymąsi. 
 
PANTO®- Mineral R 64 savybės: 

 
Aukšto produktyvumo pieno ūkiuose naudojant ekonomiškus, standartinius racionus: 

• Alaus mielės didina maistinių medžiagų įsisavinimą ir pašaro konversiją. 
• Alaus mielės skatina ir sureguliuoja tinkamą medžiagų apykaitą. 

Aukštą produktyvumą užtikrina gyvulio sveikatingumas: 
• Alaus mielės užtikrina gyvulio gyvybingumą. 
• Natrio bikarbonatas sumažina medžiagų apykaitos sutrikimų atsiradimą. 
• Optimalus vitaminų ir mikroelementų kiekis bei natūralūs B grupės vitaminai užtikrina aukštą gyvulio 

organizmo produktyvumą. 
Gera gyvulio reprodukcija užtikrina ekonominę naudą: 

• Alaus mielės užtikrina gyvulio gyvybingumą. 
• Natrio bikarbonatas sumažina medžiagų apykaitos sutrikimų atsiradimą. 
• Optimalus vitaminų ir mikroelementų kiekis bei natūralūs B grupės vitaminai užtikrina aukštą gyvulio 

organizmo produktyvumą. 
Geros kokybės pienas užtikrina ekonominę naudą: 

• Alaus mielės užkerta kelią mastitų atsiradimui.  
• Didelis vitamino E ir seleno kiekis sumažina somatinių ląstelių kiekį piene. 

 
Sudėtis:  
kalcio karbonatas, kviečių sėlenos, natrio bikarbonatas, alaus mielės, kalcio natrio fosfatas, magnio oksidas, 
cukrašvendrių melasa, monokalcio fosfatas, natrio chloridas.  
 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  
10,00 % žali baltymai, 1,00 % žali riebalai, 2,00 % žalia ląsteliena, 65,10 % žali pelenai, 12,00 % kalcis, 3,00 % fosforas, 
5,00 % natris, 5,00 % magnis. 

Priedai (1 kg):  
kalcis 12,00 %, fosforas 3,00 %, natris 5,00 %, magnis 5,00 %, vitaminas A 500000 TV, vitaminas D3                
50000 TV, vitaminas 2500 mg, varis 500 mg, cinkas 4000 mg, manganas 2500 mg, jodas 30 mg, kobaltas        
20 mg, selenas 25 mg, Ca:P santykis 4:1.  
Maistiniai priedai: 
E672 vitaminas A – 500 000 TV, E671 vitaminas D3 – 50 000 TV, vitaminas E –  2500 mg, vitaminas B1 –              
30 mg, vitaminas B2 – 10 mg, vitaminas B6 – 8 mg, niacinas – 80 mg, pantoteno rūgštis – 24 mg, biotinas – 
180 mcg, folio rūgštis – 4 mg, cholinas – 800 mg, E1 geležis (geležies (II) sulfatas, monohidratas) -  85 mg, E4 
varis (vario (II) sulfatas, pentahidratas) – 500 mg, E6 cinkas (cinko oksidas) – 4000 mg, E5 manganas 
(mangano (II) oksidas) – 2500 mg, E2 jodas (kalcio jodidas, bevandenis) – 30 mg, E3 kobaltas (kobalto (II) 
karbonatas, monohidratas) – 20 mg, E8 selenas (natrio selenitas) – 25 mg. 
 
 
 
 



Zootechniniai priedai: 
E330 citrinų rūgštis, E321 BHT (butilhidroksitoluenas) – 1700 mg, E 324 etoksikvinas – 240 mg, E 310 propil 
galatas – 600 mg. 
 
Kitos sudedamosios dalys: 
alaus mielės – 30,00 %, natrio bikarbonatas – 15,00 % , salyklo daigai.  
 
Dozės ir naudojimo būdas  
Dėl mineraliniame pašaro papilde esančio didelio vitamino D3 ir mikroelementų kieko, įterpti galvijams iki 2 % 
bendrojo sausųjų medžiagų suvartojimo. 
 
Pakuotės masė 
10 kg, 25 kg  
 
Gamintojas  
HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Postfach 90 04 16 D-21044 Hamburg, Konsul-Ritter-Str.3, Vokietija. 
 α DE HH 1 00003. 


