
Mineralų laižalai kibire, skirti
karvėms 12 savaičių iki
veršiavimosi, siekiant palaikyti:

• Sveikų veršelių gimimą
• Geros kokybės krekenų 

gamybą veršeliams
• Veršiavimosi problemų 

mažėjimą
• Metabolinių ligų, ypač 

klinikinės ir subklinikinės 
hipokalcemijos, pasireiškimo 
mažėjimą veršiavimosi 
laikotarpiu

• Gerą bazinį mikroelementų 
lygį karvės organizme.

• Karvės pieno gamybą po 
veršiavimosi ir gerinti 
vaisingumą.

Rekomenduojama didžiausia
šėrimo norma:
Karvės: 108 g karvei per dieną, 
1 blokas 10 karvių kas 18.5 dienų.

Melžiamoms karvėms po veršiavimosi
siekiant palaikyti:

- Vaisingumą - pieno gamybą
- Karvės sveikatą ir imunitetą

• Didelis vario kiekis
• Didelis fosforo kiekis, skatinantis 

fosforo įsisavinimą. Fosforas 
dalyvauja daugelyje metabolinių 
reakcijų gyvūno organizme, ypač - 
reprodukcinės veiklos, energijos 
metabolizmo ir kaulų stiprumo. Dėl 
trūkumo pakaitinėms telyčaitėms gali 
pasireikšti prastas vaisingumas, 
sumažėjęs pašarų suvartojimas, 
sutrikęs virškinimas, mažas primilžis 
ir prasti pakaitinių telyčaičių augimo 
rodikliai.

• Didelis jodo kiekis. Jodas yra labai 
reaktyvus, todėl gaminant pašarus jis 
reaguoja ir išgaruoja.

• Mažas jodo kiekis, dažnai yra siejamas 
su prasta produkcija, imunitetu ir 
vaisingumu.

Rekomenduojama didžiausia šėrimo
norma:
Karvės: 160 g karvei per dieną, 
1 blokas 10 karvių kas 12.5 dienų

Pre-Calver FERTILITY FERTILITY MAG
Šie mineralų laižalai sukurti, 
kaip papildai melžiamoms 
karvėms,siekiant apsaugoti 
nuo ganyklinės tetanijos ir 
optimizuoti vaisingumą. Sudėtyje 
esantis magnis yra gardžios 
formos, kad būtų užtikrintas 
suvartojimas.
Didelis magnio kiekis skatina
magnio pasisavinimą. Magnis
dalyvauja daugelyje metabolinių 
reakcijų gyvūno organizme. 
Dėl trūkumo gali sumažėti 
pašarų suvartojimas ir padidėti 
pavojus susirgti. Tinkamas 
papildymas magniu gali 
pakoreguoti liesų karvių 
sindromą po apsiveršiavimo. 
Taip pat sudėtyje yra visa eilė 
mineralų ir vitaminų vaisingumo 
ir produktyvumo rodikliams 
palaikyti.
Rekomenduojama didžiausia
šėrimo norma:
Karvės: Karvės: 203 g karvei 
per dieną,1 blokas 10 karvių 
kas 10 dienas.

SWEETLICS SAVYBĖS NAUDA

• Sweetlics – tai koncentruotas maisto 
medžiagų šaltinis

• Subalansuota kasdienio naudojimo forma
• aprūpina baltymais, pagrindiniais 

mineralais,mikroelementais, vitaminais 
ir jūros dumblių kilmės alginatais – 
biologiniais stimuliatoriais

• Galima šerti ganykloje ar kieme
• Išskirtinės skoninės savybės
• Atsparumas oro sąlygoms

• Nuolatinis papildymas 
maistinėmis medžiagomis

• Optimizuoja gyvūno 
sveikatą, produktyvumo 
rodiklius ir vaisingumą

• Patogu naudoti, yra įvairaus 
dydžio pakuočių

• Taupomos darbo sąnaudos
• Neskyla dėl oro sąlygų

MOLASSESD MINERAL KIBIRAS: 

Seniai pripažįstami, kaip energijos

šaltinis ir gerina fizinę būklę visiems

gyvuliams


