
Supramil - CalfCare 
 
Piena aizvietotājs teļiem (pilnvērtīga barība) 
Analītiskie komponenti:    
21,0 % kopproteīns 
17,0 % koptauki 
0,54 % kokšķiedra 
8.4 % kopppelni 
1,8 % lizīns 
0,85 % kalcijs 
0,75 % fosfors 
0,60 % nātrijs 
   
Sastāvs: Piena sūkalu pulveris, augu tauki, rafinēti (palmu, kokosa), sojas proteīna koncentrāts, sūkalu 
pulveris, daļēji atcukurots , hidrolizēti kviešu proteīni, glikoze*, kviešu pulveris*, sojas pupiņu smalkie 
milti, sukroze*, cigoriņu inulīns*. 
*Smart Energy komplekss 
 
Uzturfizioloģiskas Piedevas 1 kg: 
25.000,0 I.U. vitamīns A (3a672a) 
5.000,0 I.U. vitamīns  D3 (3a671) 
150,0 mg vitamīns E (3a700) 
250,0 mg vitamīns C (3a300) 
16,0 mg vitamīns B1 (3a821) 
8,0 mg vitamīns B2 
6,0 mg vitamīns B6 (3a831) 
50,0 mcg vitamīns B12 
50,0 mg niacīns (3a314) 
2,0 mg vitamīns K3 (3a710) 
25,0 mg Ca-d-pantotenāts (3a841) 
1,0 mg folijskābe (3a316) 
300,0 mg holīna hlorīds (3a890) 
200,0 mcg biotīns (3a880) 
80,0 mg cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts) (3b607) 
70,0 mg mangāns (mangāna glicīna helāts, hidrāts) (3b506) 
100,0 mg dzelzs (dzelzs glicīna helāts, hidrāts) (3b108) 
8,0 mg varš (vara glicīna helāts, hidrāts) (3b413) 
1,0 mg jods (kalcija jodāts) (3b202) 
0,4 mg selēns (nātrija selenīts) (3b801) 
Zootehniskās piedevas 1 kg: 
2,0x10^9 KVV    pienskābās baktērijas: Enterococcus faecium NCIMB 10415 (4b1705) 
Tehnoloģiskās piedevas 1kg: 20 mg BHT (E321), citronskābe (E330) 
Lietošanas norādījumi: 
Lai pagatavotu piena aizstājēju, traukā iepilda pusi nepieciešamā ūdens daudzumu  40–42 ° C 
temperatūrā. Sagatavo nepieciešamo  produkta apjomu - apmēram 140 g produkta / L ūdens. 
Produkta pulveri vienmērīgi ber ūdenī un pastāvīgi maisa līdz tas pilnībā izšķīdis. 
Pievieno siltu ūdeni līdz kopējam izbarošanai nepieciešamajam daudzumam. 
Sagatavotā piena aizstājējbarība jāizbaro uzreiz pēc tā sagatavošanas,  ar temperatūru 38-40°C. 
Izbaro teļiem pēc jaunpiena izbarošanas perioda beigām, 2 reizes dienā. Dienas devu līdz 3 nedēļai 
pakāpeniski palielina no 6 L līdz 8 L. No 7 . nedēļas nākamo 5 nedēļu periodā dienas devu  sāk 
samazināt  no 8 L /d=> 2 L /d- skatīt tabulu uz iepakojuma. 
Var lietot automātiskajā barošanas sistēmā. 
Šis barības maisījums ir paredzēts dzīvniekiem, kas jaunāki par 6 mēnešiem   
*Smart Energy nodrošina ātri pieejamu enerģiju, veicina labvēlīgas zarnu mikrofloras veidošanos un 
stimulē svarīgus gremošanas enzīmus. 
Piezīme: Lai nodrošinātu derīguma termiņu, produkts ir atbilstoši jāuzglabā.  
Uzglabāt sausā, tīrā un vēsā vietā un lietot atbilstoši norādījumiem. 
Iepakojums 25 kg maisi 
Barības ražošanas sēriju un minimālo uzglabāšanas termiņu skatīt  uz iepakojuma. 
Ražotājs: Josera GmbH&Co KG (Vācija) , aDE-BY-1-00035. 
 


