
BOVIVA DRINK 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
Lietošanai dzīvniekiem. 

Papildbarība govīm pēcdzemdību periodā. 
 
SASTĀVS 

sūkalu pulveris (8.17.1.), glikoze (13.2.2.), kalcija karbonāts (11.1.1.), nātrija hlorīds 

(11.4.1.), palmu eļļa (2.20.1.), kokosriekstu eļļa (2.20.1.), magnija oksīds (11.2.1.), 

mononātrija fosfāts (11.3.10.),  monokālija fosfāts (11.3.14.), kālija hlorīds (11.5.1.). 

Uzturfizioloģiskas piedevas 1 kg: niacīnamīds (3a315) 3000 mg, A vit. (3a672) 400 000 
SV, D3 vit. (3a671) 40 000 SV, E vit. (3a700) 1500 mg, beta-karotīns (3a160(a)) 50 mg, 

B1 vit. ( 3a820) 147 mg, B12 vit. 1200 µg, nātrija selenīts (3b801) 3 mg. 

Analītiskie komponenti (1 kg): kopproteīns 5.9%, kopšķiedra 0,3%, kopeļļas un tauki 
4.4%, koppelni 26%, NEL 14 MJ, kalcijs 4,5%, fosfors 1,2%, nātrijs 2,6%, magnijs 1,5%, 
selēns 3 mg. 
Zootehniskas piedevas 1kg: probiotiku  kultūra Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 
(E1702) 6,1x 10-10 KVV. 
Tehnoloģiskas piedevas : konservanti kalcija propionāts (E282) un kalcija acetāts (E263), 

emulģētājs mikrokristāliskā celuloze (E460), aromātviela mononātrija glutamāts (2b621). 
 
PIELIETOJUMS 

 Kalcija, enerģijas un elektrolītu deficīta gadījumā govīm pēcdzemdību 
periodā  

 

 APRAKSTS 
 Dekstroze un propionāts ir enerģijas avots, samazina pēcdzemdību subklīniskās 

ketozes risku  

 Niacīnamīds  regulē tauku vielmaiņu organismā, samazina brīvo taukskābju un 
ketonvielu koncentrāciju asinīs 

 Selēns un E vitamīns ir būtiski antioksidanti, stiprina imūnsistēmas darbību un 
samazina placentas aiztures risku 

 A vitamīnam un beta karotīnam ir svarīga nozīme imūnsistēmas un olnīcu 
funkcionēšanā. 

 Probiotikas (raugs) viecina spurekļa darbību, stabilizē pH līmeni, labvēlīgi ietekmē 
mikrofloras sastāvu, kā rezultātā uzlabojas barības sagremošana. 

 
DEVAS UN LIETOŠANA 
Tūlīt pēc dzemdībām, pirms govs ir padzirdināta ar ūdeni. 1 kg  pulvera izšķīdināt 20 litros 

silta  ūdens  (ap 38 C) un izdzirdināt govij vai ievadīt spureklī ar zondi. 
 
KONTRINDIKĀCIJAS       
Nav. 

 

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

Nav 
 
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Uzglabāt sausā tumšā vietā istabas 
temperatūrā. 
IEPAKOJUMS 
Maisiņš 1 kg. 

MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ UN RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS 
Skatīt uz iepakojuma. 

RAŽOTĀJS 

Jfarm, Polija. atz. Nr. aPL1461002p   

IZPLATA 

SIA „BERTAS NAMS”,  Ventspils iela 50, atz. Nr. aLV 019020, tel. 80000060. 


