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Mineraleimer Plus 25 kg  

Laizāmā minerālbarība spainī liellopiem un zirgiem 
 
Satur :  
17,5 % kalcijs  11,5 % nātrijs 
  4,0 % fosfors                4,5 % magnijs 
 
Sastāvda ļas :  
kalcija karbonāts 
nātrija hlorīds  
kalcija nātrija fosfāts 
melase 
magnija oksīds 
piedevu premikss 
monokalcija fosfāts 
   
   
Piedevas 1 kg:  
Vitamīni:      
 600.000 IU Vit. A  
 80.000 IU Vit. D 3  
 1.000 mg Vit. E (alfa tokoferola acetāts) 
Mikroelementi: 
 6.000 mg cinks (cinka oksīds)  
 3.500 mg mangāns (mangāna sulfāts, monohidrāts)   
 1.000 mg varš (vara sufāts, pentahidrāts) 
 100 mg jods (kālija jodāts) 
 22 mg kobalts  (kobalta karbonāts  monohidrāts) 
 35 mg selēns (nātrija selenīts) 
 
 
Šī papildbarība satur daudz vairāk Vit. A, Vit. D3 , minerālvielas kā gatava barība. 
Tādēļ liellopiem un zirgiem to nevajadzētu uzņemt vairāk kā 1 % no dienas 
barības devas  
 
Par cik š ī miner ālbar ība satur varu, to neizbaro ait ām ! 
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Mineraleimer Plus 25 kg  
Laizāmā minerālbarība spainī liellopiem un zirgiem 

 
 
Laizāmās minerālbarības spainis Mineral Eimer Plus  liellopiem un zirgiem palīdz 
nodrošināt dzīvniekus ar barības vielām gan turot dzīvniekus kūtī, gan ganot ganībās. 
Spainis pasargā minerālbarību no laika apstākļu ietekmes – tas ir piemērots  
lietošanai āra apstākļos. 
 
Šis produkts satur varu. T ādēļ to nedr īkst izbarot ait ām ! 
 
Ražošanas metode un minerālbarības recepte nodrošina: 
 

• Izturību pret mitrumu un ūdens iedarbību 
• Labu garšu 

 
Lietošana: 
Mineral Eimer Plus  sastāvs ir piemērots dzīvniekiem, kas tiek ganīti gan nekultivētās 
gan arī ļoti intensīvi kultivētās ganībās.  
 
 
Lietošanas ieteikums: 
Izbarojot bez ierobežojuma, brīvi pieejamā vietā, apēstās minerālbarības daudzumam 
vienam dzīvniekam nevajadzētu pārsniegt 1% no kopējās dienas barības devas. 
 
Vēlamais dien ā uzņemamais Mineral Eimer Plus  miner ālbar ības daudzums: 
 
Slaucamas govis:  100 - 200 g 
Jaunlopi :                 60 - 120 g 
Zirgi :                100 - 150 g 
 
 


