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Rimi Spezial 
Minerālbarība liellopiem 

Sastāvs: 
23,0 % kalcijs   9,0 % nātrijs 
  2,5 %fosfors                3,5 % magnijs 
      
Izejvielas 
kalcija karbonāts 
nātrija hlorīds 
monokalcija fosfāts 
magnija oksīds 
kalcija- nātrija fosfāts 
piedevu premikss 
cukurbiešu melase 
kviešu klijas 
iesala asni 
 
Piedevas 1 kg: 
Vitamīni:                                                        DLG :B 
  500.000  IU Vit. A   
    70.000 IU Vit. D 3   
       1.000 mg Vit. E  (alfa tokoferola acetāts)    
 200 mg Vit. B 1   
 15 mg Vit. B 2   
 13 mg Vit. B 6  
 240 mcg Vit. B 12 
 120 mg niacin 
 50 mg ca-d-pantotenāts 
 4 mg folijskābe 
 
Mikroelementi: 
 8.000 mg cinks (cinka oksīds) 
 4.000 mg mangāns (mangāna oksīds) 
 1.200 mg varš (vara sulfāts, pentahidrāts);  
    100 mg jods (kalcija 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 nobarojamiem liellopiem tā jādod  tikai 80 - 150 g,  
slaucamām govīm 100 - 200 g, jaunlopiem 50-120 un teļiem 20-50 g 
dzīvniekam dienā. 

     Rimi Spezial 
Minerālbarība liellopiem 

 
 
Josera Rimi Spezial  minerālbarības liellopiem, sastāvā esošās 
sabalanētās minerālvielas un aktīvās sastāvdaļas novērš problēmas, kas 
saistītas ar šo vielu deficītu barībā.  
 
Priekšrocības: 

 labi dzīvsvara pieaugumi 

 veselīga un cieta kaulu struktūra 

 laba veselība un produktivitāte 

 ekonomiska minerālbarība 
 
Josera Rimi Spezial ir piemērota minerālbarība, arī jaunlopiem un 
zīdītājgovīm. 
 
Regulāra lietošana pasargā no minerālvielu un aktīvo sastāvdaļu deficīta, 
kā arī nodrošina 

 liellopu veselīgu attīstību 

 labu produktivitāti 

 auglību un veselību 
Lai uzlabotu veselību un produktivitāti lietojiet Josera  Keragen® 
produktus. 

 
Vairāk par Rimi Spezial minerālbarību liellopiem uzzināsiet jautājot Josera 

servisa komandai - Agrera ! 
 

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

 


