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Cami-Protect 
Minerālbarība liellopiem 

Satur: 
18,0 % kalcijs  9,0 % nātrijs 
  3,0 % fosfors                  7,0 % magnijs 
 

Sastāvdaļas 
kalcija karbonāts 
nātrija hlorīds 
magnija oksīds 
monokalcija fosfāts 
kviešu klijas   
iesala asni 
cukurbiešu melase 
piedevu premikss 
 
Piedevas  1 kg: 
 

 

1.000.00  I.U. Vit. A 
100.000 I.U. Vit. D3 

3.500 mg Vit.E (alfa tokoferola 
acetāts) 

30 mg Vit. B1 
27 mg Vit. B2 
24 mg Vit. B6 

300 mcg Vit. B12 
1.000 mg niacīns 

90 mg Ca – d pantotenāts 
7 mg folijskābe 

5.000 
2.000 

Mg 
mg 

cinks (cinka oksīds) 
cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts) 

2.500 
1.000 

mg 
mg 

mangāna-(II)-oksīds 
mangāns (mangāna glicīna helāts, hidrāts) 

300 
700 

mg 
mg 

varš (vara sulfāts, pentahidrāts) 
varš (vara glicīna helāts,hidrāts) 

100 mg jods (kālija jodīds) 
22 mg kobalts (kobalta karbonāts, monohidrāts) 

   
15 mg selēns ( nātrija selenīts) 
15 mg selēns (nātrija selenīts SeProtect®) 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Instrukcija pareizai lietošanai: 
 

 

Šī papildbarība satur daudz vairāk Vit. A, Vit. D3 , 
minerālvielas kā gatava barība.Tādeļ slaucamām  
govīm tā jādod tikai 100 – 200 g, jaunlopiem 50-120g 
un teļiem 20-50 g dzīvniekam dienā 
 

 

 
 

 

Cami-Protect 
Minerālbarība liellopiem 

 
Josera Cami-Protect minerālbarība ir paredzēta barības devas sabalansēšanai, īpaši ja 
pamatbarībā trūkst kalcijs. Josera Cami-Protect ir ļoti piemērots gadījumos, kad govīm 

izēdina : 

 lielas koncentrātu devas (graudi, sojas spraukumi, rapšu rauši,…) 

 zāle un  zāles skābbarība no intensīvi kultivētām pļavām vai ganībām 

 alus drabiņas 

 graudaugu skābbarība 

 spirta ražošanas blakuspoduktus 
 
Josera Cami-Protect priekšrocības ir sastāvā esošie: 

 organiski saistītie mikroelementi:cinks, varš, mangāns  

 spureklī aizsargātais selēns Se
protect

® 

 augstākās kvalitātes izejvielas 

 B-vitamīni vielmaiņas stabilizēšanai 

 daudz  E vitamīna imūnsistēmas stiprināšanai 
 

Se
protect

® labākai organisma apgādei ar selēnu un veselīgākiem dzīvniekiem:  

 Se
protect

® ir nātrija selenīts, ko no spurekļa ietekmes pasargā īpašs 
apvalks, lai palielinātu selēna pieejamību un absorbciju govs 
organismā un samazinot Se zudumus, tam uzsūcoties spureklī  

 Se
protect

® ir daudz lētāks & un efektīvāks kā organiskais selēns  
   (selēna raugs) 

 Tā lēnās atbrīvošanās efekts palielina selēna pieejamību un efektivitāti 

(efektivitāte līdz pat 300% lielāka) 
 
Glicīna helāti ir īpaši stabili un viegli absorbējami. Tie daudz labāk tiek absorbēti caur zarnu 

sienu, nonākot asinīs. Tie optimālā formā sasniedz mērķa orgānus (nagus, temeni, aknas, 
muskuļu sistēmu, sirdi u.c.).  
 
Regulāra Cami-Protect izēdināšana govīm :  

 Uzlabo reprodukcijas rādītājus, mūža ilgumu, produktivitāti 

 Iesaka arī govīm cietstāves un pirmsatnešanās periodā 
 
Vairāk par Cami-Protect iekļaušanu cietstāvošo govju barības devā vaicājiet Josera 
servisa komandai Agrera ! 

 
Izēdināšanas ieteikums: 

slaucamām govīm:   100 g līdz 200 g dienā 
jaunlopiem:   50-100 g dienā ( uz katriem 500 kg dzīvmasas) 

SEALS OF QUALITY 


