PAPILDBARĪBAS.

NOSAUKUMS

AKTĪVĀ VIELA

INDIKĀCIJAS

Na acetāts 36.6%, deks-troze
39.0%, Na hlorīds 6.4%, K hlorīds
6.4%

Diētiska papildbarība teļiem. Stabilizē šķidruma un elektrolītu līdzsvaru. Gremošanas
problēmu (diarejas) riska gadījumos, kā arī to laikā un pēc tām: lietot 1 flakonu
(50 ml) Glutellac 2 x dienā, iejaucot teļiem izdzirdināmajā šķidrumā 1 - 7 dienas.

Glikoze (57%), kaltēts citrusaugu
mīkstums (15%), nātrija hlorīds
(5%), inaktivēts raugs (2%), kālija
hlorīds (2%)

Papildbarība mazajiem teļiem. Elektrolītu un glikozes avots. Iekšķīgai lietošanai.
Devas un lietošanas veids: Teļiem, kuriem ir caureja lieto: 100g DiakurRPlus (2
kausiņi) iejauktus 2 litros remdena ūdens (34-40°C ). Tūlīt izēdināt. Lielākiem teļiem
(>60 kg) vai ļoti dehidratētiem (atūdeņotiem) teļiem: lieto 150g DiakurRPlus (3
kausiņus) iejauktus 3 litros ūdens. Pagatavoto maisījumu izēdina piena vietā 2 - 3
reizes dienā.

DL-metionīns, Gentiana lutea L.
ekstrakts, aromātvielas. kalcija
propionāts, propilēnglikols,
rauga ekstrakts

Diētiska papildbarība spurekļa darbības atjaunošanai un gremošanas uzlabošanai
atgremotājiem. Samazina acidozes risku. Analītiskie komponenti: kopproteīns < 1%,
kokšķiedra 4,3%, koptauki <1%, koppelni 14,8%, ūdens 53%, kalcijs 7,65%, nātrijs
0%. Devas: Augstražīgām slaucamām govīm un nobarojamiem liellopiem lieto
1/2 kārtridža 2 reizes dienā 2-4 dienas. Slaucamām govīm: lietot līdz pat 2 mēnešiem
no laktācijas sākuma. Liellopiem: lietot līdz 2 mēnešiem.

Vit.A 35000SV, vit.B 20mg, vit.B12
6,4mg, nikotīnskābe 10g, vit.E
1280mg, selēns (rauga selenīts)
2,4mg, kobalta (II) sulfāta
heptahidrāts 2380mg, cinka
sulfāta heptahidrāts 220mg,
propilēnglikols, glicerīns

Diētiska papildbarība slaucamām govīm. Samazina ketozes risku. Analītiskie
komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra 1%, koptauki <1%, koppelni <1%, ūdens
36,8%, nātrijs 0%, kobalts 500mg, cinks 50mg. Devas: lieto 1 kārtridžu 2 reizes dienā
3-6 nedēļas pēc atnešanās.

Kalcija propionāts, kalcija hlorīds,
propilēnglikols, magnija hlorīda
heptahidrāts

Diētiska papildbarība govīm. Samazina piena triekas risku atnešanās periodā.
Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra 2,6%, koptauki <1%, koppelni
33,2%, ūdens 49,7%, magnijs 0,3%, kalcijs 13,1%, nātrijs 0%. Devas: lieto 1 kārtridžu
pastas pie pirmajām atnešanās pazīmēm un vēl 1 kārtridžu pastas 6-12 stundas pēc
atnešanās.

Kokogle 30,5%, glikoze, fruktoze,
nātrija hlorīds, kālija hlorīds,
magnija sulfāta heptahidrāts

Diētiska papildbarība atgremotājiem un zirgiem ar gremošanas traucējumiem.
Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra <1%, koptauki <1%, koppelni
4,6%, ūdens 59,2%, magnijs 0,025%, nātrijs 0,6%. Devas: lieto 1 kārtridžu 2 reizes
dienā līdz 2 dienām.

1kg: vitamīni: E 3000mg, D3
137500miu, A 675 000miu, B1
625mcg, B2 37mcg, pantenols
300mg, folijskābe 37mg, B12
875mg, nikotīnamīds 62mg,
askorbīnskābe 210mg, biotīns
600mcg, omega-3 25 000mg,
kobalts 99mg, selēns 22mg, jods
750mg, dzelzs helāts 250mg,
cinka helāts 1 500mg, vara helāts
1500mg

Pasta imunitātes uzlabošanai jaundzimušiem teļiem. Lietošana: iekšķīgi, ievadot visu
tūbas saturu jaundzimušā teļa mutē uz mēles saknes pirmo 12 dzīves stundu laikā.
Nepieciešamības gadījumā 5 dienas vēlāk atkārto devā 4 ml.
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Kalcija hlorīds, glicerīns, kalcija
propionāts, Vitamīns D3 20 000
SV

Papildbarība slaucamajām govīm un vaislas aitām. Devas: slaucamām govīm: 1.
pudele 12 stundas pirms atnešanās. 2. pudele nekavējoties pēc atnešanās. 3. pudele
8-12 stundas pēc atnešanās. 4. pudele 20-24 stundas pēc atnešanās. Vaislas aitām:
80 ml / dzīvniekam.

45g fosfora un 55g kalcija augsti
sagremojamā formā. Vitamīns D3
20 000SV.

Šķidra fosforu un kalciju saturoša papildbarība ar D3 vitamīnu. Minerālvielu
un vitamīnu barības piedeva govīm un aitām. Super Phos ir ideāls līdzeklis, kas
papildina govju un aitu uzturu gan ar fosforu, gan ar kalciju. Lietošana un devas:
Iekšķīgai lietošanai dzīvniekiem. Pirms lietošanas labi sakratīt. Govīm - 1 pudele /
dzīvniekam, otru pudeli var dot atkārtoti pēc 10 stundām, Aitām - 60ml dzīvniekam,
Jēriem - 30ml / dzīvniekam.
Augstas enerģijas elektrolīts ar treonīnu teļiem. Pilnvērtīgs enerģijas avots, kas
ieteicams ūdens un elektrolītu līdzsvara atjaunošanai. Satur elektrolītus un viegli
absorbējamus ogļhidrātus. Var lietot gremošanas traucējumu (caureja) gadījumā un
atveseļošanās periodā. Devas un lietošana: iekšķīgai lietošanai teļiem. Pievieno 1
paciņas saturu (80g) uz 2 litriem ūdens un rūpīgi samaisa. Izēdina divreiz dienā svaigu
šķīdumu pēc vajadzības tīrā traukā.

Kalcija propionāts 480g, magnija
sulfāts 150g, raugs 50g/paciņā.
Vitamīni 1kg: E 1500mg, B1
260mg, B2 460mg, B6 340mg,
B12 1700mkg, nikotīnskābe
14000mg, pantotēnskābe 856mg

Ūdenī šķīstošs pulveris spēku atjaunošanai govīm tūlīt pēc atnešanās. Lietošana:
Pievieno vienu paciņu 15 - 20 litriem silta ūdens un piedāvā govij nekavējoties pēc
atnešanās vai izšķīdina vienu paciņu 20 litros silta ūdens un iedod govij, izmantojot
šļirci un zondi zāļu ieliešanai. Pirms lietošanas pārliecināties, ka produkts ir pilnībā
izšķīdis ūdenī. Izšķīdinātu produktu nedrīkst ilgstoši uzglabāt.

Dekstroze, kalcija propionāts. 1kg:
vitamīni: A 400 000SV, D3 80
000SV,
E 20 000mg, kobalts 99mg,
nikotīnskābe 50 000mg, B1
10000mg, B12 1000mg,
metionīns 5%, rauga ekstrakts
15gms/100gms

Papildbarība vielmaiņas stabilizēšanai liellopiem, aitām un kazām Rumen Booster
ātri novērš gan primāras, gan sekundāras izcelsmes gremošanas traucējumus.
Lieto kā papildus līdzekli šādos gadījumos: Apetītes zudums, grūsnības toksēmija,
spurekļa stāze, E.coli enterīts, jaundzimušo caureja, ketoze. Govīm – ja govs ēd,
1 paciņas (100g) saturu iejauc barībā 2 reizes dienā 4 dienas pēc kārtas. Ja govij
apetīte ir zudusi, 2 paciņas (200g) izšķīdina ūdenī 2 reizes dienā 2 dienas pēc kārtas.
Jaunlopiem lieto pusi devas kā govīm. Teļiem – 1 ēdamkarote pienā divas reizes
dienā 1 nedēļu ilgi. Aitām un kazām – 1 ēdamkarote pienā divas reizes dienā
1 nedēļu ilgi.

Lizocīms G3x – līdz 60 000EV/kg,
A vit. 150 000 SV/kg, E vit. 2g/kg,
C vit., kviešu vai zāles milti kā
nesējviela

Pulverveida papildbarība slaucamām govīm imūnsistēmas stimulēšanai. Palielināta
somatisko šūnu skaita pienā gadījumā izēdināt 250g/dzīvn. dienā 1 dienu, sadalot
dienas devu (1/2 iepakojuma) uz 2 reizēm (125g no rīta un 125g vakarā). Pēc 15
dienām noteikt somatisko šūnu skaitu pienā. Govīm, kurām somatisko šūnu skaits
pienā atbilst normatīviem, Neosamatas vairs neizēdināt. Govīm, kurām somatisko
šūnu skaits pienā samazinājies nepietiekami, vēlreiz izēdināt Neosomatas 250g
(1/2 no iepakojuma), sadalot devu uz 2 reizēm (no rīta un vakarā). Hronisku
subklīnisku mastītu gadījumos 1 dienas izēdināšanas kursu ar diennakts devu
250g ieteicams atkārtot vēl 2 reizes, ar 15 dienu intervālu.

Kokogles 95%

Toksīnu adsorbents. Lietot gremošanas traucējumu gadījumā, atveseļošanas
periodā, zemas kvalitātes barības izēdināšanas laikā. Derīgs visiem dzīvniekiem:
cūkām, trušiem, putniem, govīm, zirgiem un mazajiem dzīvniekiem.
Lietošana un devas: Iemaisiet barībā 0,3 – 4% no kopēja daudzuma. Piesaista kaitīgas
gāzes un toksīnus, kas atrodas zarnu traktā. Iedarbojas tikai uz toksīniem. Stiprina
dzīvnieku veselību.

100 ml produkta satur 57 g kalcija
hlorīda 10,4 g Ca), 6,2 g magnija
hlorīda (0,73 gt Mg), 0,52 g kālija
hlorīda (0,27 K). Ūdens, kalcija
hlorīds, magnija hlorīds, kālija
hlorīds, karboksimetilceluloze

Šķidra diētiska papildbarība govīm pēcdzemdību parēzes profilaksei. Iekšķīgi
– 3 reizes pa pudelei šādā secībā: 1 pudeli 12 stundas pirms atnešanās;
1 pudeli uzreiz pēc atnešanās; 1 pudeli 12 stundas pēc atnešanās. 2. laktācijas
un vecākām govīm, kurām ir nosliece uz pēcdzemdību parēzi, ieteicams
papildbarību lietot iekšķīgi sekojošā secībā: 1 pudeli 24 stundas pirms atnešanās;
1 pudeli 6-10 stundas pirms atnešanās; 1 pudeli uzreiz pēc atnešanās. Ja govs tika
ārstēta, ievadot kalcija preparātus vēnā, ieteicams Calcilis Mag lietot iekšķīgi
2 reizes pa 1 pudelei – pirmo reizi ne agrāk kā 6 stundas pēc kalcija preparātu
ievadīšanas vēnā, otro reizi – 12 stundas pēc kalcija preparātu ievadīšanas vēnā.
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100 ml satur: vitamīni: vit.A
(retinola palmitāts) 8000000 SV,
vit.D (hlorkalcijaferols) 4000000
SV, vit.E (?-tokoferols) 2 g.

Novērš vitamīnu A, D3 un E trūkumu jauniem dzīvniekiem. Pareizs vitamīnu līdzsvars
produktā palīdz normālai augšanai, veicina imunitāti, regulē vielmaiņu audos un
orgānos, uzlabo reproduktīvas un nervu sistēmas darbību.
Devas: lieto ar dzeramo ūdeni: govīm 10 20ml/dienā, teļiem, cūkām, sivēnmātēm 510 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 1-2 ml/dienā, putniem 2,5 ml uz 10 L
ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

100 ml satur: vitamīni: vit. B1
(tiamīna HCl) 3,5 g, vit.B2
(riboflavīna Na) 0,05 g, vit. B6
(pirodoksīna hidroclorīds) 0,7 g,
vit. PP (nikotīnamīds) 2,3 g, vit.C
(askorbīnskābe) 7,0 g.

Lieto vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas un attīstības periodā, nervu sistēmas
traucējumu gadījumā, kanibālisma, stresa situācijā, antibiotiku lietošanas laikā.
Devas: lieto ar dzeramo ūdeni visu dzīvnieku sugām: govīm, zirgiem 20-30 ml/dienā,
teļiem, kumeļiem 5-10 ml/dienā, cūkām, sivēnmātēm 5-10 ml/dienā, sivēniem,
suņiem, aitām, kazām 5 ml/dienā, putniem 2,5 ml uz 10 L ūdens
(100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

100 ml satur: vitamīni: vit.E
(tokoferols) 5g; mikroelementi:
selēns (E8) 0,02 g.

Lieto jauniem dzīvniekiem vitamīna E un selēna trūkuma gadījumā, kas izraisa
distrofiju skeleta muskuļos, miokarda deģenerāciju un aknu nekrozes sivēniem.
Devas: lieto ar dzeramo ūdeni zirgiem 10 ml/dienā, teļiem, kumeļiem, sivēniem,
jēriem 2 ml/10 kg dzīvsvara, cūkām, aitām 1 ml/10 kg dzīvsvarā, putniem 2,5 ml uz
10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

100 ml satur: vitamīni: vit.A
(retinola palmitāts) 1530000 SV,
vit.D (hlorkalcijferols) 120000 SV,
vit.E (?-tokoferols) 0,4 g, vit.B1
(tiamīna HCl) 2,5 g, vit.B2
(riboflavīna Na) 0,21 g, vit.B5
(kalcija pantotenāts) 0,30 g, vit.B6
(pirodoksīna HCl) 0,125 g, vit.PP
(nikotīnamīds) 1,25 g, vit.C
(askorbīnskābe) 0,2 g.

Lieto vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas un attīstības periodā, nervu sistēmas
traucējumu gadījumā, kanibālisma, stresa situācijā, antibiotiku lietošanas laikā.
Devas: lieto ar dzeramo ūdeni govīm, zirgiem 20-30 ml/dienā, teļiem, kumeļiem 5-10
ml/dienā, cūkām, sivēnmātēm 5-10 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 5
ml/dienā, putniem 2,5 ml/10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

Analītiskie komponenti 450 ml
satur: kalcijs - 70,35 g, magnijs –
0.37 g, cinks (E6)- 0,14g, varš (E4)
- 0,03 g, kālija iodāds (E2) –1,17 g.

Šķidra makro un mikroelementu saturoša papildbarība ar propilēnglikolu govīm un
aitām. Lieto aitām un kazām 2 nedēļas pirms atnešanās līdz 6 nedēļām pēc
atnešanās. Pirms lietošanas konsultēties ar savu veterinārārstu.
Devas: iekšķīgi govīm 450 ml/dienā 4-7 dienas, aitām 60-100 ml/dienā 4-7 dienas; kā
papildinājums ārstēšanai: govīm 450 ml/2 reizes dienā 4-7 dienas, aitām 60-100 ml/
divas reizes /dienā 4-7 dienas.

1 kg produkta satur: ogle (ogles) 500 g, tehnoloģiskās piedevas pretsalipes viela: bentonīta
montmorilonīts (E558) - 495 g
Analītiskie komponenti: kalcijs 2 g.

Barības maisījums novērš defektus gremošanas traktā, ierobežo pārmērīgu zarnu
peristaltiku, saista zarnu gāzes, fermentācijas produktus, baktēriju un sēnīšu
toksīnus, kas ir sastopamas barībā.
Lietošana un devas: 0,4 kg maisījuma uz 1 tonnu barības, kas ir 0,04% produkta
gatavā barībā. Gremošanas traucējumu laikā maisījumu jāizmanto 2-4 nedēļas.
Pirms lietošanas produktu samaisīt!

1000 ml satur uzturfizioloģiskās
piedevas: cukurs: 50g glikozes.
Zootehniskās piedevas gremošanas veicinātāji: 70g
silimarīns.

Šķidra papildbarība mājputniem, liellopiem un cūkām. Ūdens augu ekstrakts Silybum
marianum ir pazīstams kā silimarīns, kas uzkrājās hepatocītu, šūnu membrānās un
stabilizē šūnu funkciju. Turklāt silimarīns palīdz atjaunot aknu parenhīmas šūnas,
veicinot RNS sintēzi. Lietošana: lieto atveseļošanās laikā, it īpaši pēc aknu slimībām,
saindēšanās, kas bojā aknas parenhīmu un pēc medikamentozas terapijas. Silimarīns
aizsargā un reģenerē aknu audus un tā vielmaiņas līdzsvaru, stimulē žults ražošanu.
Devas: ar dzeramo ūdeni: mājputniem (vistas, tītari, pīles, zosis), liellopiem, cūkām:
1-2 litri uz 1000 litriem ūdens; 4-5 dienu laikā, neatkarīgi no dzīvnieka dzīves posma.

Dimetilpolisiloksāns (E900)
4,125g/100g

Pretuzpūšanās līdzeklis atgremotājiem. Emulsija paredzēta iekšķīgai lietošanai
liellopiem, aitām un kazām. Sastāva esošais silikons iznīcina gāzes burbuļus, kas
veidojas fermentācijas laikā, un vienlaicīgi novērš jaunu burbuļu veidošanos. Nav
kaitīgs gremošanas trakta gļotādai un nav toksisks dzīvniekam. Indikācijas: putojošs
meteorisms un akūta fermentācija. Devas: preparāts tiek ievadīts perorāli 20-40 ml,
izšķīdinot uz 2-3 litriem ūdens. Teļiem- 10-20 ml, piemērotā ūdens daudzumā.
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