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 KÄLBERKOST  
Premium klases prestartera barība teļiem (granulu un pārslu      

maisījums) 
 

Sastāvs: 
18,0 % kopproteīns   1,4 % kalcijs 
  5,2 % koptauki   0,7 % fosfors 
  7.0 % šķiedrvielas    11,5 MJ ME/kg 
  6,5 % pelni       0,6 % nātrijs   
Sastāvdaļas: 
kukurūzas pārslas, grauzdēta 
miežu pārslas, grauzdētas 
linsēklu milti! 
sojas pupas grauzdētas 
biešu mīkstums 
1) 
cukurbiešu melase 
ābolu mīkstums 
raugs! 
 Piedevas 1 kg: 
Vitamīni:    

 35.000 i.u.  Vit. A (E672) 36 mg niacīns 
 3.000 i.u.  Vit. D3 (E671) 20  mg  Ca-d -pantotenāts 
 250 mg  Vit. E 2  mg  folijskābe 
 13 mg Vit. B1 2 mg  Vit. K3 
 6 mg  Vit. B2 500  mg  holīna hlorīds 
 5  mg  Vit. B6 1.000 mcg biotīns   
 40 mcg Vit. B12   
Mikroelementi: 
 180 mg dzelzs (dzelzs – (II) - sulfāts)   3 mg jods 

             25  mg varš (vara sulfāts, pentahidrāts)   1 mg kobalts  

 0,4 mg selēns (nātrija selenīts) 
 120 mg cinks (cinka oksīds) 
 120 mg mangāns (mangāna- (II) sulfāts) 
Šī teļu prestartera barība satur vairāk mikroelementus nekā gatava barība. Tāpēc 
to izbaro teļiem tikai līdz 4 mēnēšu vecumam. 
 
 
 
 

KÄLBERKOST 
Premium klases prestartera barība teļiem (granulu un pārslu      

maisījums) 
 

Josera Kälberkost ir ļoti garšīga prestartera barība. Tā ir īpaši izveidota, lai 
teļš jau pirmajās dzīves nedēļās uzņemtu pietiekoši daudz sausās barības. 
Galvenās priekšrocības Josera Kälberkost ir: 
 

- granulētā struktūra palielina barības uzņemšanu 
- garšīgas izejvielas,piemēram, melase un graudu pārslas padara 

Kälberkost  barību ļoti garšīgu un viegli sagremojamu 
- tas veicina ātru spurekļa attīstību un tādējādi uzlabo teļu audzēšanas 

efektivitāti 
- augstvērtīgi vitamīni un mikroelementi garantē stiprus un veselīgus 

teļus 
Josera Kälberkost iesaka izbarot  pirmajās teļa dzīves nedēļās, nelielās, taču 
augošās devās, katru dienu izbarojot svaigu produktu 
 
Josera Kälberkost barošanu pārtrauc atkarībā no teļa barības uzņemšanas 
spējas. 
 

Ēdināšanas shēma teļiem: 
Piena izdzirdināšanu var pārtraukt, kad teļi prestartera barību Kälberkost 
apēd vairāk kā 1kg dienā.  
Ja teļi apēd  Josera Kälberkost prestartera barību vairāk kā 0.75 kg dienā,  to var 
nomainīt pret parastu  graudu sauso barību (pašmaisīts graudu barības maisījums ar  
Josera Complett Keragen minerālbarību).  

 
Vairāk par Kälberkost NEW  prestartera teļu barību uzzināsiet jautājot Josera 
servisa komandai - Agrera ! 

 
Produkts saglabā savu kvalitāti līdz norādītajam termiņam, glabājot tīrā, sausā 
un vēsā vietā ! 

Dzīves nedēļas Piena daudzums dienā Koncentrācija Kälberkost 

1. 4 – 6 litri pirmpiena   

2. 4-6 litri piena aizvietotājs 100 – 125 g Bez ierobež. 

3. – 6. 4-6  litri piena aizvietotājs 100 – 125 g Bez ierobež. 

7. – 8. 2-4  litri piena aizvietotājs 100 – 125 g Bez ierobež. 


