
VITAPLASTIN FORTE 
 

Miner ālbar ība zirgiem, liellopiem, ait ām, kazām, cūkām, suņiem, sudrablaps ām, 
trušiem, m ājputniem un eksotiskajiem putniem.       
 
SASTĀVS. Kalcija karbon āts, Kalcija dihidrog ēnfosf āts un hidrog ēnfosf āta 
monohidr āts (monokalciumfosf āts), Magnija-kalcija karbon āts.  
Uzturfiziolo ģisk ās piedevas (1kg) : Dzelzs sulf āta monohidr āts (E1) un  Dzelzs 
oks īds (E1) un Dzelzs hel āts un aminosk ābes n-hidr āts ( E1) 8000mg, Cinka 
oks īds (E6) un Cinka hel āts un aminosk ābes n-hidr āts (E6) 1800mg, Vara 
oks īds (E4) un Vara hel āts un aminosk ābes n-hidr āts (E4) 280 mg, Mang āna 
oks īds (E5) un Mang āna hel āts un aminosk ābes n-hidr āts (E5) 225 mg, K ālija 
jod īds (E2) 35mg.   
Organoleptisk ās piedevas:  Vani ļas arom āts, 
 
ANAL ĪTISKIE KOMPONENTI. Mitrums l īdz 10%, kalcijs 300g/kg, fosfors 76 g/kg, 
magnijs 11 g/kg, n ātrijs 1g/kg, 
 
PIELIETOŠANA. Miner ālvielu papildin āšanai bar ībā.     
 
LIETOŠANA. Peror āli bar ības dev ā. 
 
DEVAS. Zirgi, liellopi 30-60 g dien ā t.i. 1 ēdamkarote ar kaudzi 1-2 reizes dien ā. 
Lielsaimniec ībās katr ām 10-14 gov īm puslitr īgu trauku prepar āta 1 l īdz 2 reizes 
dienā. 
Teļi, kume ļi-atkar ībā no lieluma 10-30 g dien ā, t.i., t ējkarote ar kaudzi 1-3 reizes 
dienā.  
Aitas, kazas-10 g dien ā, t.i., pilnu t ējkaroti 2 reizes dien ā. 
Jēri - vismaz ākajiem 1 naža gals 1-3 reizes dien ā, pusauga j ēriem-3-5 g,  t.i., 
nepilnu  vai pilnu t ējkaroti 1 reizi dien ā. 
Cūkām- pilnu t ējkaroti 1-2 reizes dien ā vai t ējkaroti ar kaudzi katriem 3 
dzīvniekiem tr īs reizes dien ā (5-10g),  Sivēni- vismaz ākajiem 1 naža gals 1-3 
reizes dien ā, pusauga siv ēniem-3-5 g dien ā,  t.i., nepilnu  vai pilnu t ējkaroti 1 
reizi dien ā, vai t ējkaroti ar kaudzi katriem 3 dz īvniekiem vienu l īdz divas  reizes 
dienā  
Suņiem, sudrablaps ām: 1-5 g dien ā, t.i. 1 naža gals 2 reizes dien ā vai pilnu 
tējkaroti 1 reizi dien ā. 
Truši-naža gals 1 reizi dien ā. 
Mājputniem -0.5-1.5 g dien ā, t.i. 1 naža gals 1-3 reizes dien ā, katr ām 10 vist ām 
vai katriem 50-100 c āļiem pilnu t ējkaroti vai t ējkaroti ar kaudzi 1 reizi dien ā. 
Pīlēniem un zosl ēniem vair āk – atkar ībā no ķermeņa masas.     Eksotiskie 
putni- 1 naža gals uz 100 g m īkst ās bar ības. 
Izdal īšanās periods no organisma nav noteikts.     
 
IEPAKOJUMS: 1 un 5 kg.  
UZGLABĀŠANA. Saus ā viet ā, neboj ātos, k ārt īgi nosl ēgtos ori ģinālajos 
iepakojumos temperat ūrā līdz 25 C.   
 
MINIMALAIS GLABAŠANAS TERMI ŅŠ tr īs gadi no ražošanas datuma.     
Pēdējās teksta rev īzijas datums: 11.10.2010.  
RAŽOŠANAS DATUMS UN MINIMALAIS GLABAŠANAS TERMI ŅŠ nor ādīts uz 
iepakojuma.  
RAŽOTĀJS Bioveta, Čehija, a CZ 800585-01. IZPLAT ĪTĀJS SIA Bertas nams, 
atz. Nr. aLV 019020, adrese -  R īga, Ventspils iela 50, t ālr. 80000060 


