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Universal-Schale (15kg)   

Laizāmā minerālbarība bļodā,liellopiem, aitām, kazām, briežiem un zirgiem 
 

Satur : 
18,0 % kalcijs  11,5 % nātrijs 
  4,0 % fosfors                4,5 % magnijs 
 
Sastāvdaļas: 
kalcija karbonāts 
nātrija hlorīds 
kalcija nātrija fosfāts 
magnija oksīds 
melase 
monokalcija fosfāts 
piedevu premikss 
   
Piedevas 1 kg: 
mikroelementi: 
 6.000 mg cinks (cinka oksīds)  
 3.500 mg mangāns (mangāna sulfāts, monohidrāts)   
 100 mg jods (kālija jodāts) 
 22 mg kobalts  (kobalta karbonāts, monohidrāts) 
 35 mg selēns (nātrija selenīts) 
 
 
 
Šī papildbarība satur vairāk mikroelementu kā gatava barība. Tādēļ dzīvniekiem 
to vajadzētu uzņemt ne vairāk par 1% no dienas barības devas.  

Šo produktu drīkst izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar regulu (EG) no. 
834/2007 un (EG) no. 889/2008, uzraugošā institūcija QAL GmBH,  Am Branden 6b, 
85256 Vierkirchen DE-ŌKO-060. 
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Universal Schale ir garšīga laizāmas struktūras minerālbarība. Tā palīdz nodrošināt 
dzīvniekus ar makro un mikro elementiem gan turot dzīvniekus kūtī, gan ganot 
ganībās. 
 
Ražošanas metode un minerālbarības recepte nodrošina: 
 

 Izturību pret mitrumu un ūdens iedarbību 

 Labu garšu 
 

               
Lietošana: 
Universal Schale 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 dienā uzņemamais Universal-Schale minerālbarības daudzums: 
 
aitas, kazas, brieži: 10 - 20 g 
piena govis: 100 - 200 g 
jaunlopi: 60 – 120 g 
zirgi : 100 – 150 g 
 
 
Vairak par Universal Schale minerālbarības lietošanu uzzināsiet sazinoties ar 
Josera servisa komandu Agrera.  
 
 

 


