
Šis mineralų laižalų kibiras
sukurtas karvėms ir
ėriavedėms. Sudėtyje yra
gardžios formos magnio,
kad būtų užtikrintas
suvartojimas. Tinka avims ir
galvijams ganykliniu
laikotarpiu.

Pastaba: sudėtyje nėra
vario.

Rekomenduojama
didžiausia šėrimo norma:

Ėriavedės: 30 g ėriavedei 
pe rdieną, 1 blokas 50 
ėriavedžių
kas 13,5 dienos.

Karvės: 250 g karvei per
dieną, 1 blokas 10 karvių 
kas 8 dienas.

Labai gardus energijos
papildas, skirtas užpildyti
spragą tarp koncentratų ir
vietiškai užaugintų pašarų
galvijams ir avims.

• Turtingas energija ir
   baltymais
• Sudėtyje yra sojos

Rekomenduojama
didžiausia šėrimo norma:

Ėriavedės: 250 g ėriavedei
per dieną, 1 blokas 50
ėriavedžių kas 1,5 dienos.
Priklausomai nuo turimo
pašarų kiekio.

Karvės: 750 g karvei per
dieną, 1 blokas 10 karvių
kas 2,5 dienas.

Tinka visoms avių klasėms
prieš kergimą, prieš ir po
ėriavimosi. Taip pat tinka
ėriukams ganykliniu
laikotarpiu. Sudėtyje esantys
būtinieji mineralai,
mikroelementai ir vitaminai
palaiko sveikatą, augimą,
pieno ir vilnos kokybę. Dabar
sudėtyje yra ir B grupės
vitaminų, ypač – padidintas
vitamino B12 ir B1 kiekis,
palaikyti produktyvumo
rodikliams, cinko – palaikyti
sveikas nagas. Geriausiai
kibirą padėti į seną
automobilio padangą, kur
susirenka avys arba netoli jų
vaikščiojimo takų.

Rekomenduojama
didžiausia šėrimo norma:

Ėriavedės: 30 g ėriavedei per
dieną, 1 blokas 50 ėriavedžių
kas 13,5 dienos.

Sukurtas pakaitinėms
telyčaitėns ir veršeliams.
Sweetlics Calf/Beef sudėtyje
yra didelis vitamino B1
kiekis, skirtas palaikyti
galvijus, kuriems kyla
tiamino trūkumo pavojus,
apibūdinamas veršelių
silpnumu, konvulsijomis ir
galvos retrakcija, sunkiu
viduriavimu, anoreksija ir
dehidracija. Sweetlics Calf/
Beef atlieka svarbų vaidmenį
palaikant:

•  Augimą
• Imunitetą
• Vaisingumą

Rekomenduojama
didžiausia šėrimo norma:

Nujunkyti veršeliai: 25 
g / 100 kg kūno svorio, 1 
blokas 10 nujunkytų veršelių, 
sveriančių po 250 kg kas 32 
dienas.

EASI  MAG

PALAIKO: PALAIKO:

CALF/BEEF FEED+ sheep

• Imuninę funkciją ir krekenų kokybę (su mielių ląstelių 
sieneles, kaip pagrindiniu ingredientu)

• Sveikų ir aktyvių veršelių gimimą                  
• Headstart Pre Calver mineralų kibirai aprūpina 

didžiausiu rinkoje vitamino E kiekiu
• Iodex – aprūpina apsaugotu jodu
• Sudėtyje yra apsaugoto vario ir cinko

• Ėriavedes, kurioms kyla pavojus susirgti ėringumo 
toksikoze

• Krekenų kokybę ir pieningumą (su mielių ląstelių 
sienele)

• Didelis vitaminų ir mikroelementų kiekis, palaikantis 
ėriukų aktyvumą ir gerą augimą

• Didelis antioksidantų kiekis palaiko ėriavedės ir 
negimusio ėriuko sveikatą
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Sweetlics mineralų kibirai - tai praktiškas sprendimas papildyti 
mineralais, vitaminais, mikroelementais ir antioksidantais 
galvijų, avių, arklių, ožkų ir kupranugarių organizmą.
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