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Bi-Energia Vit 
ŠĶIDRA PAPILDBARĪBA GOVĪM  
Papildus enerģijas nodrošināšanai barības devā. 
 

Vielmaiņas traucējumi bieži tiek novēroti augstražīgām slaucamām govīm, pārsvarā 
pēcdzemdību periodā. To galvenie cēloņi ir ēdināšanas kļūdas un organisma nepietiekama 
apgāde ar enerģiju no ogļhidrātiem, pēc atnešanās. Profilaktiska papildus enerģijas 
nodrošināšana barības devā veicina labāku produktivitāti.  
Bi-Energia Vit ir viegli uzņemamas enerģijas avots, un novērš enerģijas disbalansa izraisīto 
negatīvo ietekmi govs organismā. 
 
Lai novērstu enerģijas deficītu un ar to saistītos vielmaiņas traucējumus, ir ieteicams: 
 
1. Nepieļaut slaucamo govju novājēšanu, īpaši cietstāves periodā. 
2. Novērst straujas izmaiņas barības devā, īpaši pēcdzemdību periodā. 
3. Pēcdzemdību periodā nodrošināt atbilstošu enerģijas līmeni barības devā. 
4. Pēcdzemdību periodā pielietot profilaktiskus līdzekļus – enerģiju saturošas papildbarības.  
 
PIELIETOJUMS: 
 
► Enerģijas deficīta gadījumā pirms un pēc dzemdībām.  
► Enerģijas deficīta (hipoglikēmija, ketoze) profilaksei. 
 
► GLICERĪNS ir enerģijas avots barības devā. Tas veicina slāpekļa savienojumu (NH3) 
izmantošanu mikrobiālajos procesos govs spureklī, līdz ar to paaugstina mikrobiālo proteīna 
sintēzi. Glicerīna pievienošana barībā palielina barības sausnas uzņemšanu, paaugstina 
izslaukumu, glicerīna saldā garša uzlabo barības uzņemšanu.  
► NĀTRIJA  PROPIONĀTS ir glikozes prekursors glikoģenēzes procesā. Uztur spureklī efektīvu 
bufersistēmu, atjaunojot pareizu pH līmeni, tādejādi uzlabojot spurekļa mikrofloras un 
mikrofaunas darbības apstākļus. Pielietojot propionātu enerģijas deficīta periodos (piemēram, 
pēcdzemdību laikā), tiek panākta hipoglikēmijas un ketozes profilakse.  
► B GRUPAS VITAMĪNIEM ir liela nozīme daudzos bioķīmiskajos procesos govs organismā. 
Augstražīgām govīm šo vitamīnu (īpaši, B12 vitamīna) sintēze spureklī var būt nepietiekama. 
B vitamīni piedalās ogļhidrātu un tauku  (tātad, enerģijas) vielmaiņā organismā.  
► C VITAMĪNS (askorbīnskābe) nodrošina dzelzs transportu šūnu membrānās un skābekļa 
apmaiņas procesus audos (kā sastāvdaļa citohroma B sastāvā). C vitamīns piedalās kaitīgo 
vielmaiņas produktu izvadīšanā no audiem, veicina balto asinsķermenīšu aktivitāti un uzlabo 
imunitāti. Šī vitamīna pievienošana slaucamo govju barībā ievērojami samazina somatisko 
šunu daudzumu pienā. 
 
SASTĀVS: farmaceitiskais glicerīns, vitamīnu premikss. 
Uzturfizioloģiskās piedevas : vit. B1 – 158 mg/kg, vit. B2- 50 mg/kg, vit. B6 – 92 mg/kg, 
vit. B12 – 2080 µg/kg, vit. C – 700 mg/kg. Tehnoloģiskas piedevas – nātrija propionāts. 
Zootehniskas piedevas - garšas uzlabotājs – saldinātājs. 
Enerģijas saturs: slaucamām govīm- NEL 15,6 MJ/kg, gaļas liellopiem- NEL 21,7 MJ/kg 
 
DEVAS UN LIETOŠANA: 
Slaucamām govīm: 
► 7-10 dienas pirms atnešanās  150-200g govij /dienā, 
► pēc atnešanās 300-500g govij /dienā 3-5 nedēļas.  
Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. 
Papildbarību Iemaisa barībā vai dod perorāli ar pudeli. 
 
IEPAKOJUMS NETO: 1 KG, 5 kg, 25 kg     
             
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI. Uzglabāt  bērniem nepieejamā, sausā tumšā vietā 
istabas temperatūrā, aizvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no tiešas saules gaismas! 
 
RAŽOTĀJS: JFarm, Polija, atz. Nr. aPL1461002p.   
IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS”, Rīga, Ventspils iela 50, atz. Nr. aLV 019020, tel. 80000060 


