
 

 PANTO®- Mineral R 98 L DryCows 

Mineralinis laižomas pašaro papildas užtrūkusioms karvėms, jauniems 

galvijams 

Uţtikrina pakankamą kiekį mineralų, vitaminų ir mikroelementų. Sudėtyje maţas kalcio kiekis, didesnei kalcio 

mobilizacijai iš kaulinio audinio. Pakankamai aukštas vitamino Е kiekis mastito profilaktikai. Mikroelementai 

neorganinėse ir organinėse formose, optimaliai karvės ir vaisiaus fiziologinei būklei palaikyti. Pakankamas aprūpinimas 

makroelementais, tame tarpe ir magniu, net esant sumaţėjusiam sausųjų medţiagų sunaudojimui. PANTO®- Mineral R 

98 L DryCows – sudėtyje yra didelis procentas melasos, kurį gerina/ţadina apetitą, tuo pačiu gerina pašarų ėdamumą. 

 Didina seilių gamybą, kas labai svarbu rūgščių neutralizacijai didţiajame prieskrandyje 

 Daugiau cukraus sudėtyje teigiamai veikia didţiojo prieskrandţio mikroflorą, gerina ėdamumą ir virškinamumą 

 Atsparus besikeičiančioms oro sąlygoms – galima naudoti tvarte ir ganykloje 

 Lengvas naudojimas, taupo laiką ir darbo jėgą  

 

Sudėtis: 

cukrašvendrių melasa, magnio oksidas, natrio chloridas, magnio fosfatas. 

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  

kalcis – 4,30 %, fosforas – 2,00 %, magnis – 14,00 %, natris – 6,70 % 

Priedai (1kg): 

vitaminas A (3a672a) 200.000 IU, vitaminas D3 (E671) 40.000 IU, vitaminas E (3a700) 5.000 mg, 

vitaminas B12 2.000 mcg, varis <E 4> vario (II) sulfatas, pentahidratas 1.800 mg, varis <E 4> glicinas-vario 

chelato, hidratas 180 mg, cinkas <E 6> cinko oksidas 4.000 mg, cinkas <E 6> as glicinas-cinko chelato, hidratas 

300 mg, Kobaltas <3b804> kobalto (II) karbonatas 40 mg, Jodas <3b202> kalcio jodidas, bevandenis 500 mg, 

magnis <E 5> mangano (II) oksidas 2.000 mg, selenas <E 8> natrio selenitas 30 mg , selenas <3b 8.12> 

organinis 2 mg.   

Dozės ir naudojimo būdas 

Dienos norma:150 g gyvūnui per dieną. Vienas 50 kg indas turėtų būti duodamas ne daugiau kaip 20 gyvūnų. 

Esant galimybei padėti du indus, kad būtų išvengta kovų grupėse! Šis papildomas pašaro priedas turi būti 

lengvai pasiekiamas. Ganyklose papildo kibirą padėkite toliau nuo vandens tiekimo vietos. 

Svarbu 

Dėl sudėtyje esančio vario nenaudoti avims! 

Pakuotės masė 

50 kg 

 

Tinkamumo laikas  

Ţiūrėti ant pakuotės 

 

Gamintojas  

HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Postfach 90 04 16 D-21044 Hamburg, Konsul-Ritter-Str.3, Vokietija. α 

DE HH 1 00003. 


