
Osteovet®  Mājputnu barības sastāvdaļa 

 
EAN 475101936018 

Dabīgs kalcijs D3 vitamīns Ražots Latvijā  
            

Sastāvdaļas: pārstrādātas vistu olu čaumalas 

Analītiskais sastāvs: vistas organismā pārstrādāts kalcija karbonāts ar   organiski saistītiem 

mikroelementiem, D3 vitamīns un olu čaumalu membrānās esošie proteīni. 

 

100 gramos produkta ir:   

                                    sausna          95,99 % 

                                    kopslāpeklis (sausnā) 1,00%  

                                    koptauki (sausnā)  0,09  % 

                                    koppelni (sausnā)  93,70 % 

                                    mitrums        4,01 % 

                                    kalcijs          39,2 g      

   fosfors          0,13 g     

   magnijs        0,33 g       

   kālijs            0,07 g      

                                    dzelzs          0,23 mg 

                                    cinks            0,11 mg 

                                    varš              0,18 mg 

                                    kobalts         0,03 mg 

                                    selēns          < 0,2 mg 

                                    mangāns      < 0,2 mg 

                                    D3 vitamīns    < 100 µg  

    Ieteicamā Osteovet® piedeva dažādu sugu mājputnu dienas barības devai: 

Dējējvistas       

  

Baltās 

šķirnes 

Brūnās 

šķirnes 

Broilercāļi Audzējamie balto šķirņu cāļi 

0-3 

nedēļas 

4-6 

nedēļas 

0-3 

nedēļas 

4-6 

nedēļas 
7 nedēļas un vecāki 

Dējējvistām 

ieteicamā 

Osteovet® 

dienas deva 

gramos** 

90* 100* 30* 33* 33* 40* 60* 

 * Dējējvistām (dažādās vecuma grupās)  ieteicamā Osteovet® dienas deva  aprēķināta kā piedeva pie viena 

kilograma izēdināmās barības neatkarīgi no tās  veida 

 

 

 

 



Dažādu sugu mājputni        

  

Paipalas 

Pīles Zosis Tītari 

0-2 

nedēļas 

3-7 

nedēļas 

Vaislas 

ganāmpulks 

0-4 

nedēļas 

Pēc 4 

nedēļām 

Vaislas 

ganāmpulks 

0-12 

nedēļas 

12-

24 

nedē

ļas 

Vaisl

as 

ganā

mpul

ks 

Mājputniem 

ieteicamā 

Osteovet® 

dienas deva 

gramos** 

20* 20* 30* 65* 40* 45* 76* 45* 50* 75* 

 * Visu sugu mājputniem (dažādās vecuma grupās) ieteicamā Osteovet® dienas deva aprēķināta kā piedeva pie 

viena  kilograma izēdināmās barības neatkarīgi no tās veida 
 

 **  Vienā tējkarotē ietilpst 8g Osteovet® pulvera, kas satur 3,1g kalcija. 

  Neliela pārdozēšana  mājputnam nav kaitīga. 

 

Lietošanas norādījumi: 

Barības sastāvdaļa paredzēta balto un brūno šķirņu dējējvistām, broilercāļiem un audzējamiem balto šķirņu 

cāļiem, paipalām,   pīlēm, zosīm un tītariem.  

Izmantot kā  pilnvērtīga un sabalansēta uztura sastāvdaļu. 

 

Uzglabāt: aizvērtā iepakojumā, sausā, vēsā vietā. 

Izlietot līdz: norādīts uz iepakojuma.  

Atzīšanas Nr.: LV058507 

Ražotājs : Osteovita SIA, Grodņas 10, Rīga, LV-1007, mob. tālr. +371 20 283310, 

osteovitasprodukti@gmail.com  

 Neto daudzums  3 kg, 10 kg  


