
HeadStart  
Energetinis pašaro papildas avims ir ėriukams 

 

SOJA + GLIUKOZĖ + GLIKOLIS + JŪROS DUMBLIAI + MINERALAI +                    

VITAMINAI + ANTIOKSIDANTAI 

 

 

Pašaro papildas avims ir ėriukams. Specializuotas laižalas ėriavedėms prieš ir po ėriavimosi, 

užtikrina reikalingą kiekį energijos, reikalingus aukštos kokybės baltymus, vitaminus, mineralus ir 

mikroelementus. 

 

• Gerina krekenų kokybę 

• Ėriukų gyvybingumą 

• Didina pieno gamybą 

 

Produktas skirtas naudoti kritiniais laikotarpiais – prieš ir po ėriavimosi, gyvulius laikant tvartuose, 

ar parginant į tvartus po ganiavos žiemos metu. Šiais laikotarpiais gyvulių organizmas patiria 

daugiau streso, todėl avys gali atsivesti daugiau silpnų jauniklių, gali atsirasti kitų su stresu 

susijusių problemų. 

 

Laižalo Headstart itin geros skoninės savybės užtikrina gerą produkto ėdamumą ir maksimalų 

biologinį prieinamumą tiek ėriavedei, tiek dar negimusiam ėriukui. Unikalioje laižalo sudėtyje yra 

imunitetą stiprinančių Kestrel antioksidantų mišinys, kuris yra sukurtas Inform Nutrition Ireland 

laboratorijose būtent dar negimusiems, besivystantiems ėriukams. Laižalas HeadStart užtikrina 

tinkamą organizmo būklę gimstant – ėriukai gimsta gyvybingesni, greičiau pradeda žįsti. 

 

• Jūros dumblių milteliai – gausūs vitaminų ir mineralų 

• Soja – grynas baltymų šaltinis 

• Didelis kiekis vitaminų, ypač vitamino B12 

• Mineralai, ypač selenas, chelatinis cinkas stiprina imunitetą ir didina vaisingumą 

• Didelis kiekis Kestrel antioksidantų gerina krekenų kokybę bei stiprina ėriavedės bei ėriuko 

imunitetą 

• Sudėtyje yra Iodex – apsaugotas jodas – gerina ėriukų sveikatingumą 

• Gliukozė užtikrina reikalingą energijos kiekį 

• Glikolis užtikrina reikalingą energijos kiekį 

 

Sudėtis: (cukrus) cukranendrių melasa (gliukozė 4,8%), distiliuoti džiovinti grūdai *, sojos pupelių 

miltai (13%) **, kukurūzai *, rapsų miltai, miežiai, kviečių pašarai, riebiųjų rūgščių druska, natrio 

chloridas, magnio oksidas, propilenglikolis (0,5%), jūros dumblių miltai (0,3%), mielių ląstelių 

sienelė, monokalcio fosfatas, kalcio karbonatas. * Pagaminta iš genetiškai modifikuotų kukurūzų. 

** Pagaminta iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. 

Analitinės sudedamosios dalys: fosforas 0,3%, kalcis 2,5%, natris 0,6%, žali pelenai 15,2%, žali 

baltymai 17%, žali riebalai 4,2%, žalia ląsteliena 3,4%, ME 13,4 mJ/kg. 

Priedai 1 kg: Vitaminai: 3a672a vitaminas A 60 000TV, E671 vitaminas D3 12 000TV, 3a700 

vitaminas E a-tokoferolis 250 mg, 3a820 vitaminas B1 50 mg, vitaminas B12 1 250 mcg. 

Mikroelementų junginiai: 3b304 dengtas granuliuotas kobalto (II) karbonatas 140mg, 3b603 

cinko oksidas 868mg, 3b607 cinko glicino chelato hidratas 625mg, 3b202 bevandenis kalcio jodatas 



48mg, 3b201 dengtas kalio jodatas 18mg, 3b802 natrio selenitas 7 mg, 3b502 mangano oksidas 262 

mg. 

Mikroelementai: kobaltas (kaip 3b304 dengtas granuliuotas kobalto (II) karbonatas) 7 mg, cinkas 

(kaip 3b603 cinko oksidas) 625 mg, cinkas (kaip 3b607 glicino hidrato cinko chelatas) 125 mg, 

bendras cinkas 750 mg, jodas (kaip 3b202 bevandenis kalcio jodatas) 30mg, jodas (kaip 3b201 

dengtas kalio jodatas) 3mg (IODEX), bendras jodas 30mg, selenas (kaip 3b802 natrio selenitas) 

3,15mg, manganas (kaip 3b502 mangano oksidas) 162,5mg. 

 

Šėrimo instrukcijos: Avims ir ėriukams rekomenduojamas šėrimo kiekis  200 g / gyvūnui/ per 

dieną. Tai atitinka 1 x 18 kg kibirą 45 gyvuliams kas 2 dienas. 

Didžiausia šėrimo norma - 250 mg / gyvūnui/ per dieną. Tai atitinka 1 x 18 kg kibirą 36 gyvuliams  

kas 2 dienas. 

Laikymo sąlygos: laikykite originalioje pakuotėje tarp 5 ° C ir 28 ° C temperatūroje. Saugokite nuo 

tiesioginių saulės spindulių. Panaudoję produktą, visuomet uždenkite jo talpą. Įspėjimai: laikykite 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Skirtas gyvūnų šėrimui. Neviršykite rekomenduojamos dozės. 

Prieš naudodami šį pašaro priedą, būtinai pasitarkite su galvijų mitybos specialistu ar konsultantu. 

Prieš pradėdami naudoti kitus pašarų priedus, būtinai pasikonsultuokite su šėrimo specialistu. 

Pakuotė: 18 kg 

 

Gamintojas:  Inform Nutrition Ireland, Whitescross, Cork, Airija. Pagaminta Airijoje pagal licenc.                 

Nr.  ∂ IEC100343 UFAS Sert. Nr: 399/ 7003 

 

 

 

 

 

 


