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INTERMAG PAPILDBARĪBAS LIELLOPIEM 
 

Nosaukums Lietošana Tilpums 

ACIDHERB  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Papildbarība liellopiem. Palielina augšanas potenciālu, stimulē imunitāti un nodrošina organismu ar nepieciešamajām 

gaistošajām taukskābēm. 
Sastāvdaļas (uz 1 kg): nātrija hlorīds, ksiloze. Piedevas (uz 1 kg): organoleptiskās piedevas: spirta izvilkums 

(purpursarkanā ehinācija) 20000 mg, parastā mārsila oleosveķi 3000 mg, ārstniecības salvijas oleosveķi 1700 mg,  
rozmarīna eļļas ekstrakts 1400 mg. Tehnoloģiskās piedevas: kategorija 1a (konservanti): skudrskābe (E236) 3060 mg, 
etiķskābe (E260) 2730 mg, pienskābe (E270) 1590 mg. Antioksidants: etoksihīns (E324) 100 mg. Emulgators: 

glicerīna polietilēna glikola ricinoleāts (E484) 30 g.  
Devas - produkts jāsajauc ar ūdeni un jāpievieno barībai silē: laktācijas laikā: 80 ml dienā, grūsnības periodā 100 ml dienā. 

 
 

5 vai 20L 

KETOWEG  
 

 
 

 
 
 

 

Papildbarība slaucamajām govīm. Efektīva aizsardzība pret ketozes attīstību slaucamajām govīm. Samazina aknu 
aptaukošanās risku. Samazina svara zudumu pēc atnešanās.  

Sastāvdaļas: propilēnglikols, glicerīns. Uzturfizioloģiskas piedevas (uz 1 kg): vitamīni, provitamīni un ķīmiskās vielas ar 
vitamīniem līdzīgu iedarbību, niacīns (nikotīnskābe) 6000 mg, vitamīns E (3a700 alfa-tokoferols) 2000 mg, holīna hlorīds 

1200 mg, vitamīns B12 (ciānkobalamīns) 200 mcg. Mikroelementi: cinks – Zn E6 (cinka helāts) 150 mg, selēns(nātrija 
selenīts) 0,50 mg. Organoleptiskās piedevas: aromātviela 1000 mg, Tehnoloģiskās piedevas: emulgators: glicerīna 
polietilēnglikola rīcinoleāts (E484) 5000 mg. Nesējviela: ūdens.  

Lietošana iekšķīgi vai kā TMR maisījuma sastāvdaļu slaucamām govīm pirms atnešanās laikā un pirmajās 100 laktācijas 
dienās pēc atnešanās.  

Devas slaucamām govīm ar ķermeņa kondīciju 4,0 BCS un vairāk - iekšķīgi 5 dienas pirms plānotās atnešanās 250 ml 
uz vienu govi dienā. Iekšķīgi 10 dienas pēc atnešanās 250 ml uz vienu govi dienā. Apātiskām slaucamām govīm bez 

apetītes (pēc atnešanās līdz 90 laktācijas dienām) - iekšķīgi 7 - 14 dienas 500 ml uz vienu govi dienā. Kā enerģijas 
papildavots ikdienas devā. Pievienot TMR maisījumam10-20l uz 1000 kg. 
 

5 vai 20L 

KOKCIDIN RUMIN  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Papildbarība ietver unikālu un pārdomāti atlasītu dabīgo augu ekstraktu kombināciju, kas palīdz novērst kokcidiozi, 

izceļas ar bakteriostatiskām un imūnsistēmu stimulējošām īpašībām, kas palīdz novērst dažāda veida infekcijas,  
atjauno organisma homeostāzi un veicina pareizas gremošanas sistēmas darbību. 
Sastāvdaļas (uz 1 kg): propilēnglikols, glicerīns. Piedevas (uz 1 kg): organoleptiskās piedevas: 

aromatizējošās vielas: sausais purpursarkanās ehinācijas ekstrakts, ārstniecības salvijas oleosveķi, parastā mārsila 
oleosveķi, rozmarīna ekstrakts, ķiploku ēteriskā eļļa, parastās raudenes ēteriskā eļļa. Tehnoloģiskās piedevas:  

konservanti: kālija sorbāts (E202) 5000 mg, citronskābe (E330) 5000 mg. Emulgators: stearilcitrāts (E484) 100000 mg. 
Devas - 0,1 ml uz vienu kilogramu ķermeņa masas 5 dienas reizi trīs nedēļās. 
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METIOVEC 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Papildbarība liellopiem, ko ieteicams lietot klusās meklēšanās gadījumā un apsēklošanas efektivitātes uzlabošanai. Ļoti 

bieži klusās meklēšanās problēmas novērojamas tieši piena govīm ar lielu izslaukumu. 
Sastāvdaļas (uz 1 kg): sorbitols, nātrija hlorīds, āboliņa milti, lucerna. Piedevas (uz 1 kg): uzturfizioloģiskās piedevas: 

vitamīni, provitamīni un ķīmiskas vielas ar vitamīniem līdzīgām īpašībām: vitamīns A ( retinola palmitāts) 510000 IU, 
vitamīns D3 (holekalciferols) 80000 IU, vitamīns E (α-tokoferols) 1265 mg, vitamīns K3 (menadions) 8000 mcg, Beta 
karotīns 6 mg. Aminoskābes, to sāļi un līdzīgi produkti: L-lizīns 3800 mg, DL-metionīns 1600 mg, L-triptofāns 140 mg.  

Mikroelementi: mangāns (mangāna hlorīds) 17 mg. Organoleptiskās piedevas: aromātviela 500 mg. Tehnoloģiskās 
piedevas: konservants: kālija sorbāts 3000 mg. Antioksidants: etoksihīns 400 mg. Emulgators: gliceril-polietilēnglikola 

ricinoleāts 9000 mg, Citronskābe 1000 mg.  
Devas - Klusās meklēšanas gadījumā: 500 ml šķīduma uz dzīvnieku iekšķīgi. Procedūra jāatkārto pēc 10 dienām. Pirms 

apsēklošanas: 500 ml šķīduma uz dzīvnieku iekšķīgi 4 stundas pirms plānotās apsēklošanas. 

5L 

PIDOLAC Papildbarība liellopiem pēcdzemdību parēzes novēršanai un kalcija deficīta novēršanai augstražīgām govīm.  

Sastāvdaļas (uz produkta 1 kg): kalcija hlorīds, glicerīns, propilēnglikols, magnija hlorīds, kalcija pidolāts. 
Uzturfizioloģiskas piedevas (uz 1 kg): vitamīni, provitamīni un ķīmiskās vielas ar vitamīniem līdzīgu iedarbību: vitamīns 

D3 (holekalceferols) 200000 SV, vitamīns E ( alfa-tokoferols) 10000 mg, pantotēnskābe (D-pantenols) 2250 mg, vitamīns 
B1 (tiamīna hidrohlorīds) 500 mg, vitamīns B6 ( pirodoksīna hidrohlorīds) 500 mg, vitamīns B12 (ciānkobalamīns) 2000 
mcg. Mikroelementi: mangāns Mn E5 (mangāna hlorīds) 694mg. Organoleptiskās piedevas: aromātviela 1000 mg, 

Echinacea purpurea spirta ekstrakts 2000 mg. Tehnoloģiskās piedevas: antioksiddants: etoksikvīns E324 1000 mg. 
Emulgators: glicerīna polietilēnglikola rīcinoleāts (E484) 25 g. Nesējviela: ūdens.  

Devas - cietstāvošām govīm iekšķīgi 1 stundu pirms atnešanās 250 - 500 ml uz vienu govi dienā. Atkārtot pēc 24 
stundām. Nepieciešamības gadījumā turpināt barot vairākas dienas pēc kārtas. 

0,5, 5 vai 20L 

SUPLEXAN HEPA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Papildbarība ar augu ekstraktu, karnitīna, holīna, betaīna un magnija maisījumu. Produkts paredzēts apetītes un 
vielmaiņas uzlabošanai. SUPLEXAN® HEPA regulē aknu un aizkuņģa dziedzera darbību, kā arī veicina detoksikāciju un 

toksīnu izvadīšanu no organisma. Produktu ieteicams lietot arī palielinātas slodzes, piemēram, nobarošanas, laktācijas, 
vai barības maiņas periodā. 

Sastāvdaļas (uz 1 kg): magnija sulfāts nātrija hlorīds, monopropilēnglikols, glicerīns. 
Piedevas (uz 1 kg): uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīni, provitamīni un ķīmiskas vielas ar vitamīniem līdzīgām 

īpašībām: holīna hlorīds 20000 mg, betaīns 25220 mg, aminoskābes, aminoskābju sāļi un līdzīgi produkti: L-karnitīns. 
Zootehniskās piedevas: kurkumas oleosveķi 100000 mg, artišoka ekstrakts 12000 mg, piena dadža ekstrakts 11000 mg. 
Tehnoloģiskās piedevas: konservanti: kālija sorbāts (E202) 3000 mg, citronskābe (E330) 1000 mg. Emulgators: glicerīna 

polietilēna glikola ricinoleāts 50 000 mg.  
Devas - sajaucams ar ūdeni vai pievienojams barībā. Mājputniem: 1-2 l uz1000 l ūdens vairākas dienas. Cūkām: 10 ml 

uz cūku dienā, vairākas dienas. Sivēnmātēm: 30 ml uz cūku dienā, vairākas dienas. Telēm: 20 ml uz teli dienā, vairākas 
dienas. Govīm: 40 ml uz govi dienā, vairākas dienas. Trušiem: 1 ml uz 2 l ūdens vairākas dienas. 

1 vai 5L 

 

RAŽOTĀJS: INTERMAG sp. z o.o.. Al. 1000-lecia 15G. 32-300 Olkusz, Poland. 
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