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ŠĶIDRĀS PAPILDBARĪBAS GOVĪM 

 
PRODUKTS SASTĀVDAĻAS LIETOŠANA 

ANIONIC 500ml 
Minerālā papildbarība slaucamām 
govīm – samazina pēcdzemdību 
paralīzes risku. Lieto pēcdzemdību 
paralīzes un hipokalcēmijas 
gadījumos. Atjauno katjonu-anjonu 
līdzsvaru. Ērta gēla veidā. 

Kalcija hlorīds, bezūdens magnija sulfāts, kālija 
hlorīds, magnija fosfāts, propilēnglikols, 
monokalcija fosfāts.  
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 72,6%, 
koppelni 20,9%, kopproteīns < 0,1%, kokšķiedra 
< 0,1%, koptauki < 0,1%, hlorīdi (85 g/l) 7,1%, 
kālijs (30 g/l) 2,7%, kalcijs (30 g/l) 2,5%, magnijs 
(20 g/l) 1,7%, sērs (20 g/l) 1,7%, nātrijs (13 g/l) 
1,7%, fosfors (10 g/l) 1,2%.  
Metoboliskā enerģija 750 MJ/pudelē. 
 

Iekšķīgi 1 pudele vienai govij 
dienu pirms un atnešanās 
dienā. 

CALCIUM 500ml 
Diētiska papildbarība slaucamām 
govīm. Samazina pēcdzemdību 
paralīzes risku. Kalcijs piena triekas 
un hipokalciēmijas riska 
mazināšanai. 

Magnija hlorīds, monokalcija fosfats, 
propilēnglikols.  
ANALĪTSIKIE KOMPONENTI: mitrums 53,6%, 
koppelni 29,6%, koptauki <0,1%, kopproteīns 
<0,1%, kokšķiedra <0,1%, kopējais kalcijs 
(100g/L) 7,5%, kalcija formiāts 5,7%, kalcija 
fosfāts 1,8%, fosfors (40g/L) 3,0%, magnijs 
(30g/L) 2,3%, nātrijs (16g/L) 1,5%.  
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1L: mangāns 
(3b501 mangāna hlorīds, tetrahidrāts) 200mg, 
jods (3b201 kālija jodīds) 80mg, selēns (3b801 
nātrija selenīts) 7mg. 
 

Iekšķīgai lietošanai. Pirms 
lietošanas labi sakratīt.  
Govīm - 1 pudele no rīta un 
1 pudele vakarā 1 dienu 
pirms atnešanās.  
Pārliecināties, ka tiek norīts. 
Var dot Calcium 2 dienas 
pēc atnešanās. 

 

PHOSPHORE 500ml 
Papildbarība slaucamām govīm – 
lieto pēc kuņģa dislokācijas, 
ketozes, paraplegijas. 
Hipofosfatēmiju var izraisīt 
hipokalcēmija vai apetītes zudums. 
Lieto fosfora trūkuma gadījumos. 
 
 
 

Dikālija fosfāts, magnija fosfāts, propilēnglikols.  
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 72%, 
koppelni 25%, kopproteīns <0,1%, kokšķiedra 
<0,1%, koptauki <0,1%, fosfors (100g/l) 7,8%, 
kālijs (100g/l) 7,8%, magnijs (10g/l) 0,8%, nātrijs 
<0,1%. 
 

Sakratīt pirms lietošanas. 
Iekšķīgi 1 pudele vienai 
govij, atkārtot pēc 12 
stundām līdz 3 reizēm pēc 
nepieciešamības. 
 

POTASSIUM 500ml 
Papildbarība slaucamām govīm – 
samazina hipokalēmijas risku. Lieto 
enerģijas metabolisma traucējumu 
gadījumos. Pie apetītes zuduma, 
caurejas, meklēšanās stresa. 
Apetītes zudums var izraisīt 
hipokalēmiju, kas savukārt izraisa 
insulīnizturīgu hiperglikēmiju, 
kuņģa dislokāciju, paraplēgiju, 
muskuļu vājumu un trīci. 

Kālija hlorīds, propilēnglikols, nātrija hlorīds.  
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 75,8%, 
koppelni 23%, kopproteīns <0,1%, kokšķiedra 
1,1%, koptauki <0,1%, kālijs (130g/l) 11,8%, 
nātrijs (1,57g/l) 0,2%. 
 

Sakratīt pirms lietošanas. 
Iekšķīgi 1 pudele vienai govij 
un atkārtot pēc 12 stundām. 

 
RAŽOTĀJS: ražots Francijā pēc Vetexpert pasūtījuma. 
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