Galvijai, žirgai ir avys

Produktai galvijams,
žirgams ir avims
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Galvijams skirti gaminiai
ĮVADAS
Danija yra Europos gyvulininkystės lyderė,
garsėjanti dideliu gyvulių produktyvumu ir gerais
rezultatais. Danijos ūkininkai Europoje pirmauja
kiaulienos ir pieno gamyba, o mes sukaupėme
ypač daug efektyvaus ūkininkavimo patirties
– „know-how“, kasdien bendradarbiaudami
su ūkininkais, jų pašarų, vitaminų bei mineralų
tiekėjais ir konsultantais žemdirbystės srityje.
Vitfoss – viena didžiausių vitaminų ir mineralų
tiekėjų galvijų augintojams, užimanti 60-65%
Danijos rinkos. Atsižvelgdami į tai, norėtume
perduoti savo patirtį gyvulininkystės produktų
srityje už Danijos ribų esantiems klientams.
Artimai
bendradarbiaudami
su
savo
tarptautiniais
partneriais
galime
pritaikyti
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savo gaminius individualiems pieno ūkiams;
bendradarbiaudami su galutiniais vartotojais
galime prisidėti prie gyvulių sveikatingumo ir
bandos savybių gerinimo optimizuodami galvijų
šėrimą ir aprūpindamis juos vitaminais bei
mineralinėmis medžiagomis.
Gerą vardą turintis Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) leidžiamas žurnalas „Agrifuture“
2007 m. rudens numeryje išspausdino pasaulines
pieno gamybos diagramas. Paaiškėjo, kad
primilžis iš vienos karvės per metus Danijoje yra
didžiausias visoje Europoje, o pasauliniu mastu ją
lenkia tik Izraelis, JAV ir Kanada.

Galvijams skirti gaminiai
Pieno pakaitalai veršeliams;
Ką tik atvesti veršeliai per pirmąsias 6 gyvenimo
valandas būtinai turi gauti pakankamą motinos
krekenų kiekį. Deja, pasitaiko tam tikrų aplinkybių,
kai tenka naudoti pieno pakaitalus.
Ką tik atvestiems jaunikliams, kurie krekenų
negali gauti, labai svarbu parinkti tinkamą
pieno pakaitalą. Žindymo krekenim laikotarpiu
patartina naudoti tik pirmarūšius pieno
pakaitalus. Jam pasibaigus galima duoti ir kitokių
rūšių pieno pakaitalų, nesibaiminant prastesnio
augimo, viduriavimo ar kitų komplikacijų.
Tinkamo pieno pakaitalo parinkimui įtakos taip
pat turi aplinkos sąlygos, infekcijų pavojus ir tai,
ar siekiama optimalaus ar pigaus prieaugio.

Friska Sweet sudėtyje taip pat yra nugriebto
pieno ir išrūgų, tuo panašus į Friska Soed Ekstra.
Jų sudėtyje yra 60% nugriebto pieno miltų su šiek
tiek mažesniu baltymų ir riebalų kiekiu, taip pat
tik sintetinis vitaminas E. Friska Soed tinka duoti
kai nėra krekenų, nes sudėtyje turi daug aukšto
virškinamumo pieno baltymų iš nugriebto pieno
miltų.
Friska Whey pagrindą sudaro išskirtinai
išrūgų milteliai be sojų proteino koncentrato.
FriskaValle skirtas naudoti po girdymo krekenom
laikotarpio. Tai ekonomiškai gera alternatyva
pieno pakaitalam, kurių sudėtyje yra nugriebto
pieno miltų.

Vitfoss pieno pakaitalų išskirtinumas tas, kad
jie yra homogeniniai ir lengvai tirpstantys.
Šios puikios savybės gaunamos naudojant
modernią purškimo techniką filtermat, kai pienas
sumaišomas su riebalais dar prieš džiovinant
purškimo būdu.

Kiekis 1 kg:

Friska Sweet

Friska Whey

Žalieji baltymai

%

23,00

18,00

Žalieji riebalai

%

18,00

17,00

Žalieji pelenai

%

7,60

11,00

Žalioji ląsteliena

%

0,10

0,01

Lizinas/kg

%

1,80

1,65

Metioninas/kg

%

0,49

0,27

Cistinas/kg

%

0,33

0,33

Treoninas/kg

%

1,09

0,96
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Galvijams skirti gaminiai
VM mineralai galvijams;

Nedulkantys mišiniai – taip pat ir Vitacaps formoje
Kasdienė mineralų dozė galvijams svarbi ne
vien dėl išgyvenimo, bet taip pat ir dėl pieninių
karvių primilžio, siekiant užtikrinti, kad jos pieno
negamintų naudodamos vien savo kūno rezervus.
Dėl nepakankamo mineralų kiekio gali atsirasti
kaulų ligos ir įvairios problemos dėl kojų.

tai, kokio mineralo – fosforo, magnio, kalcio ar
natrio – reikia labiausiai.
Vitfoss mineralų mišiniai yra ypač gero skonio dėl
jų sudėtyje esančios melasos. Magnio šaltinis yra
magnio fosfatas, kurio skonis malonesnis negu
magnio oksido. Dėl to galvijai noriai suės šiuos
mineralus.

Naudodama
pirmarūšes
žaliavas
Vitfoss
užtikrina, kad mineralų mišiniuose būtų optimalus
mineralų kiekis. Mineralinių papildų kiekis turi būti
derinamas prie pašarų duodamų galvijams.
Svarbu parinkti tinkamą mineralų mišinį pagal
Leteicamā
diennakts
deva g.

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

S
%

Vit. A
I.U./g

Vit.
D3
I.U./g

Vit. E
mg/
kg

Mn
mg/
kg

Cu
mg/
kg

Co
mg/
kg

Zn
mg/kg

I
mg/
kg

Se
mg/
kg

VM 0

100

18.0

0.7

8.0

9.0

600

190

4,000

4,000

900

25

4,500

225

50

VM 1

130

18.0

0.4

6.5

8.0

3.0

693

146

4,620

3,080

693

19

3,460

173

38.5

VM 2

110

16.0

4.5

6.0

8.0

0.5

546

173

3,640

3,640

820

23

4,090

204

45

VM 3

100

7.0

2.5

12.0

10.0

1.1

600

190

4,000

4,000

900

25

4,500

225

50

VM 4

100

7.0

2.5

14.0

10.0

0.9

4,000

900

25

4,500

225

50

VM U

100

5.0

5.0

15.0

9.0

0.2

4,000

900

25

4,500

225

50

VM G

100

2.0

5.0

14.0

0.9

0.6

600

190

8,000

4,000

900

25

4,500

225

50

VM K

100

24.0

4.0

4.0

4.0

0.3

200

20

1,000

2,500

250

25

2,000

150
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VM nurse
summer

100-200

3.5

4.5

14.5

10.5

4,000

600

25

3,000

150

50

VM nurse
winter

100-150

9.0

6.0

14.0

5.0

4,000

900

25

4,500

150

50

VM heifer
summer

4.0

4.0

7.0

15.0

4,000

900

25

3,000

150

50

VM heifer
winter

18.8

10.8

4.0

4.0

4,000

900

4,500

225

30

VM Turbo

100-150

20.0

2.0

6.0

10.0

VM Super

250

16.0

4.0

4.8

8.0

500

50

3,200

0.6
700

0.5

VM 0 naudojamas kai pašaruose (kukurūzų
silose, sveikuose grūduose ar cukrinių runkelių
produktuose) trūksta kalcio. VM 0 sudėtyje gausu
kalcio, bet nėra sieros. Jis tinka šeriant rapsų
išspaudas ar rapsų rupinius.
VM 1 naudojamas kai pašaruose (kukurūzų
silose, sveikuose grūduose ar cukrinių runkelių
produktuose) trūksta kalcio. VM 1 sudėtyje
yra sieros, gausu vitamino A ir E, tad jis puikiai
kompensuoja vitaminų trūkumą, kai pašaruose
yra nedaug žaliojo turinio, bet gausu kukurūzų.
VM 2 naudojamas taip pat kaip VM 0 ir VM 1.
110 g dienos normoje yra 5 g fosforo. VM 2 skirtas
telyčioms, kurioms trūksta fosforo.
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Rekomenduojama mineralų dozė vienai karvei
yra 100-150 g per dieną. Jaunikliams tereikia 50150 g mineralų per dieną.

VM 3 naudojamas kai pašaruose yra daugiau
kalcio, t.y., kai naudojama daugiau žolės ir/
arba žolės siloso. VM 3 sudėtyje yra pakankamas
magnio kiekis.

70

2,500

1,000

125

4,000

4,000

1,200

60

10,000

120

40

1,000

100

3,200

3,200

960

48

8,000

96

32

VM 4 skirtas galvijams ganykloje. VM 4 sudėtyje
nėra vitaminų.
VM U idealiai tinka išvarymo metu. Jį taip pat
galima naudoti kaip alternatyvą VM 4. VM U
sudėtyje nėra vitaminų.
VM G sudėtyje nedaug kalcio ir labai mažai natrio.
Jis tinkamas naudoti visą užtrūkimo laikotarpį.
VM K namų maišymo pašarų koncentratuose
veršeliams naudojama 2.5% produkto.
VM nurse summer skirtas ganomoms žindančioms
karvėms, kad išvengti sveikatos problemų dėl
nepakankamo mineralų kiekio suvartojimo.
Šio mineralinio pašaro sudėtyje gausu seleno ir
lengvai pasisavinamo magnio. Karvės šio priedo
sunaudoja tiek, kiek joms jo reikia, dažniausiai 100
– 200 g vienai karvei per dieną.

Galvijams skirti gaminiai
VM nurse winter yra malonaus skonio mineralų ir
vitaminų kompleksas, kurio sudėtyje gausu seleno
ir magnio, skirtas žindančioms karvėms žiemos
šėrimo metu, naudojamas kaip prevencinė ir
produktyvumą didinanti priemonė.
VM heifer summer - malonaus skonio granuliuotas
mineralinis pašaras ganomoms telyčioms. Dėl
pakankamo makro ir mikromineralų kiekio gyvuliai
bus sveiki bei stiprūs, atitiks ūkininko reikalavimus
produktyvumui
ir
geram
seveikatingumui.
Neduokite daugiau negu telyčios gali suėsti per
3-5 dienas.
VM heifer winter tinka visiems šėrimo racionams
tvarte laikomoms telyčioms. Šio gaminio sudėtyje
yra pakankamai vitaminų, makro ir mikromineralų,
kurie reikalingi gerai kaulų struktūrai susiformuoti
ir dideliam primilžiui pasiekti. Rekomenduojama
dozė: 20 g 100 kg gyvojo svorio, bet ne mažiau
kaip 40 g vienai telyčiai. Tikslią dozę patariame
nustatyti pagal šėrimo planą.
VM Turbo - labai specializuotas gaminys, kurio
sudėtyje mineralinių papildų yra daugiau nei
bet kuriame kitame mūsų siūlomo asortimento
gaminyje. Jo sudėtyje vitaminų ir mikromineralų
daugiau negu kituose VM linijos gaminiuose.
VM Super gaminamas iš geriau pasisavinamų
žaliavų. Jo sudėtyje gausu sieros ir metionino,
pagerinančių pašarų pasisavinimą šeriant
kukurūzus, vitamino B, padidinančio pieninių karvių
primilžį, biotino, pagerinančio nagų sveikatą, ir
betaino, sušvelninančio šilumos smūgio poveikį
ir naudingo ką tik apsiveršiavusioms karvėms.
VM Super sudėtyje taip pat gausu geležies,
naudingos ką tik apsiveršiavusioms karvėms ir
neseniai atvestiems veršeliams.

Organiniai mikromineralai karvėms
Danijos ir užsienio šalių patirtis rodo, kad papildžius
pašarus organiniais mikromineralais padidėja
primilžis, pagerėja tešmens ir nagų sveikatos
būklė, vaisingumas ir sumažėja nagų pažeidimo
atvejų.
Organiniai mikromineralai yra apsaugoti nuo
suskaidymo didžiajame prieskrandyje. Tai užtikrina
jų patikimą pasisavinimą ir tinkamą panaudojimą,
garantuoja bendrą karvės imuninės sistemos
efektyvumą.
Dozavimas
Organinis cinkas: rekomenduojama dienos dozė
vienai karvei yra 360 mg
Organinis manganas: rekomenduojama dienos
dozė vienai karvei yra 200 mg
Organinis varis: rekomenduojama dienos dozė
vienai karvei yra 125 mg
Organinius mikromineralus galima duoti
● kaip priedą prie įprastų mikromineralinių papildų
● individualiai arba kaip mišinį
Organinis cinkas yra, ko gera, pats svarbiausias
mikromineralas. Vis dėlto, optimaliausių rezultatų
pasieksite maišydami visus tris išvardintus
organinius mikromineralus.
Organiniai mineralai parduodami tik pagal pagal
kliento užsakymą gaminamuose mišiniuose.

- Patented knowledge from Vitfoss

The Vitacaps® - tai naujas papildų ir mineralinių
priedų gamybos būdas 3-5 mm disko formos
dalelėmis, apvilktomis lipnaus kviečių krakmolo
kapsulėmis. Dėl to pailgėja gaminio tinkamumas
naudoti, transportuojant išnyksta problemos dėl

sluoksniavimosi ir susitrynimo; kapsule apvilkti
galima ir nemalonaus skonio būtinąsias maistines
medžiagas; taip suteikiama galimybė naudoti
naujas žaliavas produktyvumui ir pelningumui
padidinti.
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Galvijams skirti gaminiai
Vitfoss-MicroFeeder
Tinkamas makro ir mikromineralų kiekis yra
būtinas, kad telyčios augtų sveikos ir stiprios,
nepriklausomai nuo to, ar ganykloje jos laikomos
visą vasarą ar ne.

telyčias reikiamais makro ir mikromineralais. Jis
pilnai tenkina ganomų telyčių mineralų poreikį.
VM heifer summer telyčioms duodama iki soties
(ad lib.).

MicroFeeder pagamintas iš aplinkos pokyčiams
atsparių medžiagų, atitinka higienos standartus
ir yra lengvai išvalomas. Jis sukurtas taip, kad
neprarastumėte nė trupučio mineralų. Mineralai
pakankamai apsaugoti nuo lietaus, išmatų ir
šlapimo.

Vasaros metu dienos dozė kinta priklausomai nuo
telyčios poreikio mineralams. Rekomenduojame
pripildyti MicroFeeder maždaug 3-5 dienoms
skirtu kiekiu.

Į MicroFeeder telpa apie 12 kg mineralinio pašaro.
Patirtis rodo, kad jei mineralinio pašaro skonis yra
teisingai subalansuotas, telyčios suės jo tik tiek,
kiek joms iš tikrųjų reikia.
Vitfoss gaminamas VM heifer summer yra skanus,
granuliuotas mineralinis priedas, aprūpinantis
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MicroFeeder paliekamas netoli girdyklos arba
dažnai telyčių lankomoje vietoje.
Išsamesnės informacijos apie MicroFeeder
ieškokite tinklalapyje www.microfeeder.com.

Galvijams skirti gaminiai
Mineralų laižalai
Druskos ir mineralai būtini pagrindinėms
organizmo funkcijoms užtikrinti. Trūkstant druskos
gyvulys ima blogai jaustis, pradeda laižyti įvairius
aplinkinius daiktus. Papildomai pridėję druskos ir
mineralų išvengsite galvijų medžiagų apykaitos
sutrikimų, dėl kurių gali sumažėti primilžis,
vaisingumas, pakisti elgsena. Kad išvengti tokių
galimų pasekmių, gyvuliai turi visada laisvai prieiti
prie mineralų laižalų.
Vitfoss mineralių laižalai gaminami pasitelkiant
šiuolaikiškus gamybos metodus. Jie paveikiami
itin aukštu slėgiu, kad taptų optimaliai atsparūs
drėgmei ir netrupėtų.

VM Lick Bowl
VM Lick Bowl sudėtyje yra melasos, todėl šis
gaminys labai patinka galvijams. VM Lick Bowl
parduodamas 10 kg dubenimis, turi subalansuotą
makro ir mikromineralų kiekį.

Cimbria Slikspand ir
Vitfoss Slikspand I
Dėl melasos šių gaminių skonis labai patinka
galvijams. Cimbria Slikspand yra minkštos
konsistencijos ir turtingas selenu, o Vitfoss
Slikspand I sudėtyje gausu vitaminų. Abu gaminiai
parduodami 20 kg kibirais, jų sudėtyje yra makro
ir mikromineralų bei vitaminų.

Salto Cattle
Salto Cattle – tai geriausias mineralų laižalas
karvėms. Be druskos Salto Cattle sudėtyje yra
svarbiausi mikromineralai, o taip pat ir biotinas,
gerinantis nagų sveikatą.

Salto Universal
Šis 10 kg sveriantis mikromineralų ir vitaminų
laižalas tinka ir galvijams ir arkliams; jis naudingas
medžiagų apykaitos ligų profilaktikai. Salto
Universal sudėtyje subalansuotas makro ir
mikromineralų kiekis.

Parduodami plastikiniai arba iš galvanizuoto plieno pagaminti „Salto“ laikikliai.
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ŽIRGAMS SKIRTI GAMINIAI
Travo Salto-range

Travo Milk

Šis 2 kg ir 10 kg sveriantis mineralų laižalas
praturtintas dideliu vitamino E kiekiu ir biotinu,
kurie teigiamai veikia odą, kailį ir kanopas. Dėl
didelės vario koncentracijos jis apsaugo nuo
sąnarių ligų.

Pilnai pakeičia kumelės pieną, taip pat galima
naudoti, kai kumelė neturi pakankamai pieno. Sudėtyje yra 60% lengvai virškinamų nugriebto pieno miltų, lengvai virškinamų riebiųjų
medžiagų, dekstrozės (lengvai absorbuojama
energija), visų būtinų vitaminų, mikro ir macro
mineralų.

Travo Minerals
Vitaminų ir mineralų poreikis labai priklauso nuo
gyvulio svorio, veislės, pašaro, darbo krūvio,
laikymo sąlygų ir pan.

Travo Mineral Lick
Travo Mineral Lick – tai 10-kg svorio mineralų
laižalas kibire; jo sudėtyje daug seleno ir
svarbiausių mineralų, taip pat skanios melasos.

Travo Minerals Performance
Aprūpina žirgą visais būtinais vitaminais ir
mineralais. Papildytas natūraliais mineralais, kurie
labai naudingi kumelingom kumelėm ir jauniem
žirgam.
Travo Minerals Energy
Travo Energy sudėtyje yra unikalus natūralių
mineralų ir vitaminų mišinys. Kad jis būtų optimaliai
absorbuotas ir pasisavintas buvo panaudotos
aukščiausios kokybės žaliavos.
Travo Minerals Sport
Aprūpina žirgą visais būtinais vitaminais ir
mineralais. Paprastas, pigus ir pimos klasės !

Travo Summer Lick
Travo Summer Lick sudėtyje yra daug makro ir
mikro mineralų. Noriai laižomas, nes sudėtyje yra
gausu melasos. Sudėtyje yra česnako, gerinančio
žirgo savijautą ir didinančio imunitetą.

Travo® HIMALAYA
Himalaya Lick – tai gryna ir visiškai natūrali
kristalinė druska, išgauta iš 250 milijonų metų
senumo druskos akmens. Jos sudėtyje gausu
būtinųjų mineralų ir mikroelementų.
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Travo Grazing
Idealiai tinka žirgams, kurie pastoviai (24 val.)
būna ganyklose, aprūpindamas juos visais
būtinais mineralais.

AVIMS SKIRTI GAMINIAI
VM Sheep

Vitfoss-MicroFeeder Sheep

VM Sheep yra nedulkantis mineralais ir vitaminais praturtintas pašaras, kurio sudėtyje nėra
vario, tačiau yra magnio, būtino žolės sukeliamos stabligės prevencijai.

Tinkamas makro ir mikro mineralų kiekis
gyvybiškai svarbus sveikos ir stiprios avies
vystymuisi.

Unika

Unika - ėriukams ir kumeliukams skirtas pieno
pakaitalas, kadangi jo sudėtyje gausu nugriebto
pieno. Šis gaminys nepakeičia krekenų.

MicroFeeder‘is pagamintas iš medžiagų
atsparių aplinkos poveikiui, atitinka aukščiausius
higienos reikalavimus, lengvai valomas.
Sukurtas tam, kad nebūtų prarasti mineralai. Jie
puikiai apsaugoti nuo lietaus, išmatų, šlapimo.
Į MicroFeeder‘į telpa apie 12 kg mineralų
papildų. Patirtis rodo, jei mineralų papildų
skonis gerai subalansuotas, jauni gyvuliai jo
suės tik tiek, kiek jiems reikia.
Daugiau informacijos apie MicroFeeder‘į rasite
www.microfeeder.com

VM Sheepmix Grassing
Šis nedulkantis mineralinis pašaras yra puikaus
skonio ir nesukietėja naudojamas lauke. VM
Sheepmix Grassing pilnai patenkina ganyklose
besiganančių avių mineralų poreikį. Avys jo gali
naudoti ad lib. (iki soties) pvz. MicroFeeder’yje.

Salto Sheep
Šio 10 kg svorio mineralų laižalo sudėtyje gausu
seleno, tačiau nėra vario.
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Galvijams skirti gaminiai
GAMINIAI SKIRTI NAUDOTI PRIEŠ VERŠIAVIMĄSI IR PO JO
X-Zelit®

Ką tik apsiveršiavusių karvių pieno karštligės ir
hipokalcemijos prevencijai
X-Zelit® - tai naujos galimybės pieno
gamintojams.
Tai
unikalus
produktas,
kurio sudėtyje yra natrio aliuminio silikato,
apsaugančio ką tik apsiveršiavusias karves
nuo pieno karštligės ir hipokalcemijos.
X-Zelit® galima duoti likus dviem savaitėms iki
veršiavimosi iki pačio veršiavimosi.
X-Zelit® suriša kalcį, dėl kurio karvė
patiria neigiamą kalcio balansą. Taip
„suaktyvinamas“
homeostatinis
karvės
kalcio apykaitos reguliavimas ir pasisavinami
didesni jo kiekiai. Veršiavimosi metu dėl
padidėjusios homeostazės padidėja kalcio
tiekimas priklausomai nuo padidėjusios pieno
gamybos. Papildomas X-Zelit® poveikis yra
neorganinio fosforo koncentracijos kraujyje
mažinimas.
Dėl šių dviejų poveikių derinio X-Zelit® yra ypač
veiksminga šiuolaikiška bandos sveikatingumo
gerinimo priemonė.
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Lactoval Liquid
Lactoval Liquid yra ką tik apsiveršiavusioms
ir/arba gyjančioms pieninėms karvės skirtas
papildas. Tai energetinis gėrimas, aprūpinantis
karves maistinėmis medžiagomis, priedais ir
mineralais.
Veršiavimasis yra visiškai natūralus procesas.
Vis dėlto, karvei jis sukelia milžinišką fizinę
įtampą, kuomet drastiškai keičiasi hormonų
gamyba ir medžiagų apykaita.
Veršiavimosi metu ir po jo patirtą stresą
butina greitai neutralizuoti, pakitusį pašaro
pasisavinimą ir staigiai padidėjusią pieno
gamybą - sustiprinti.
Iškart po veršiavimosi karvei reikia daug skysčių.
Lactoval Liquid sumažina skysčių ir elektrolitų
praradimą, padidina gliukozės kiekį kraujyje ir
taip pagerina energijos apykaitą bei apsaugo
nuo ketozės.

Galvijams skirti gaminiai
Correct - Energy

Tai pastos konsistencijos energinis produktas
karvių ketozės prevencijai
Ketozė – medžiagų apykaitos sutrikimas, ypač
būdingas didelį primilžį turinčioms karvėms per
pirmąjį laktacijos mėnesį.
Daug pieno duodanti karvė atiduoda kūno
riebalų sankaupas. Siekiant išvengti taip
vadinamųjų ketonų susidarymo ir ketozės
pavojaus, riebalų konversijai būtina lengvai
pasisavinama energija.
CORRECT-ENERGY sudėtyje yra tinkamas
medžiagų kiekis skirtas riebalų konversijai,
neleidžiančių atsirasti ketozei.
CORRECT-ENERGY pilamas tiesiai karvei į
gerklę naudojant CORRECT dozuojamąjį
pistoletą.

Dialyt
Dietinis pašaras su elektrolitais, dekstroze ir
vitaminais, skirtas virškinimo problemų
turintiems veršeliams
Virškinimo problemų dažniausiai kyla susilpnėjus
gyvulių imuninei sistemai, bei gyvybei
pavojingomis gyvulio gyvenimo aplinkybėmis.
Jų pasekmės – sumažėjusi gamyba ir netekimai.
Elektrolitų papildas atstato virškinimo sutrikimų
turinčių gyvulių skysčių pusiausvyrą ir užtikrina jų
greitą pasveikimą.
Dėl prevencinių savybių virškinimo sutrikimų
atvejais, elektrolitų turinčius papildus taipogi
rekomenduojama duoti veršeliams ir paršeliams
prieš juos perkeliant ar kitais galimais streso
atvejais, kai gyvūnas gali susirgti.
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Galvijams skirti gaminiai
Suplex E/Selenium

Suplex d-alfa E-50000

Suplex E/Selenium yra idealus seleno papildas.
Papildomas seleno ir vitamino E kiekis dažniausiai
apsaugo nuo staigių kritimų ir silpnų ar negyvų
palikuonių atvedimo.

Suplex d-alfa E-50000 sudėtyje yra d-alfatokoferolio acetato junginyje, biologiškai
aktyviausiame ir natūraliame tokoferolio darinyje.

Mineralinis pašaras galvijams su vitaminu E ir
selenu (milteliai)

Suplex E/Selenium specialiai pritaikytas įmaišymui
į paruoštą pašarą arba pabarstymui ant pašaro.

Suplex E-30000
Vitaminas E su selenu

Suplex E-30000 yra koncentruotas vitamininis
produktas, kuriame gausu vitamino E.
Papildomas vitamino E kiekis teigiamai veikia
imuninę sistemą ir sumažina ligų tikimybę. Dažnais
atvejais taip pat apsaugo nuo staigių kritimų ir
silpnų ar negyvų palikuonių atvedimo.
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Pašaro papildas su natūraliu vitaminu E (milteliai)

Daugybės tyrimų duomenys rodo, kad vitamino
E koncentracija kraujyje ir audiniuose dažnai
būna kritiškai žema, lyginant su imuninei sistemai
normaliai funkcionuoti reikiamu šio vitamino
kiekiu.
Švedų ir danų atlikto besiveršiuojančių
karvių tyrimo rezultatai parodė, kad karvės ir
monogastriniai gyvūnai labai skirtingai pasisavina
sintetinį ir natūralų vitaminą E ir kad pastarasis
pasisavinamas žymiai geriau negu sintetinis.
Suplex d-alfa E-50000 sudėtyje yra 50 000 mg
natūralaus vitamino E.

Galvijams skirti gaminiai
Suplex Yea-Sacc Top

Suplex Cattle

Suplex Yea-Sacc Top sudėtyje yra daug
gyvų mielių ląstelių, tad dienos dozę vienam
gyvūnui reikėti apriboti iki 10-50 g. Mielių
ląstelės prieskrandyje gyventi negali.

Supplex Cattle yra idealus vitaminų derinys
atrajotojams, kurio sudėtyje yra tik riebaluose
tirpių vitaminų. Jį sudaro santykinai didelis
vitaminų A ir D3, bei ypač didelis vitamino E
kiekis. Dažniausiai atrajotojams reikia tik
papildomo šių vitaminų kiekio.

Mineralinis pašaras galvijams, avims, ožkoms
ir žirgams

Suplex Yea-Sacc Top yra pašaro papildas,
kurio sudėtyje yra Yea-Sacc1026 TS kultivuoto
kukurūzuose, salyke ir melasoje iš cukranendrių.
Po švelnaus džiovinimo proceso gaunamas
gausiai mielių ląstelių prisotintas produktas.
Suplex Yea-Sacc Top skatina:
●

●

●

skaidulas virškinančių bakterijų augimą,
dėl kurio pagerėja sausosų medžiagų
pasisavinimas
ir pieno primilžis;
pieno rūgštį naudojančių bakterijų augimą;
dėl to stabilizuojamas didžiojo skrandžio pH ir
susilpnėja metabolinė acidozė;
anaerobinių bakterijų koncentraciją, dėl
kurios pagreitėja mikrobinių baltymų sintezė
ir maisto pasisavinimas.

Mineralinis pašaras galvijams su vitaminais A,
D3 ir E

Vitaminų kiekiai pritaikyti prie VM mineralinių
produktų linijos. Natūralus pašaro vitaminų
kiekis + VM mineralai + Supplex Cattle aprūpins
gyvulius optimalia būtinų vitaminų doze.
Pilti į tuščias ėdžias arba užberti ant pašaro.

Suplex Yea-Sacc Top sudėtyje yra garantuotas kiekis 4 x 107 CFU Saccharomyces
cerevisiae CBS 493.94.
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Galvijams skirti gaminiai
Yellow Success

Green Success

Papildomas vitamino E kiekis teigiamai veikia
imuninę sistemą ir sumažina ligų tikimybę.
Dažnais atvejais apsaugo nuo staigių kritimų ir
silpnų ar negyvų palikuonių atvedimo.

Green Success tinka visiems gyvuliams. Esant
patvirtintiems simptomams, pvz., pablogėjus
augimui ar apetitui, atsiradus laižymo ligai,
suprastėjus odos būklei ir bendrai organizmo
būklei, 1-2 savaites reikėtų duoti Green
Success. Daugeliu atveju po kurso gyvuliai
pasveiksta.

Skystas vitaminas E su selenu

Yellow Success SPECIAL
Natūralus skystas vitaminas E
(d-alfa-tokoferolis)

Yellow Success SPECIAL sudėtyje yra d-alfatokoferolio – tai natūralus vitaminas E. Iš
maistinių augalų aliejų išgautas d-alfatokoferolis yra aktyviausia vitamino E forma,
tiksliau, dukart aktyvesnė negu sintetinis
vitaminas E.
Natūralus vitaminas E biologiškai yra žymiai
veiksmingesnis už sintetinį. Natūralus vitaminas
E lengvai absorbuojamas ir teigiamai veikia
imuninę sistemą. Kritiniais laikotarpiais duoti
kasdien.
Yellow Success SPECIAL įmaišytas į geriamą
vandeniu tinka visiems gyvuliams, o sumaišytas
su pienu tinka mažiems veršeliams. Mažos
dozės skiriamos prevencijai ir smulkiems
negalavimams gydyti, didelės dozės – rimtų
ligų atvejais.
Yellow Success SPECIAL sudėtyje yra 50. 000
mg natūralaus vitamino E, atitinkančio33, 557
mg d-alfa-tokoferolio, 1 kilogramui.
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Skystas vitaminas B

Green Success taip pat ypač tinka streso
veikiamiems gyvuliams, pvz., perkeliant,
gydant ir atsivedimo metu.

Blue Success

Skysti vitaminai A, D3, E, K3 ir B
Įprastomis sąlygomis atrajotojams tereikia
papildomo vitaminų A, D3 ir E (Red Success)
kiekio, kadangi prieskrandžio bakterijos geba
susintetinti kitus vitaminus. Vis dėlto, pasitaiko
atvejų, kai šių bakterijų susintetinamas
vitamino B kiekis smarkiai sumažėja, neigiamai
paveikdamas bendrą gyvulio būklę ir
produktyvumą. Tokiais atvejais gali būti
naudinga įprastą vitamininį priedą pakeisti
tokiu plataus veikimo spektro gaminiu, koks
yra Blue Success.

Red Success

Skysti vitaminai A, D3 ir E
Įprastos pašarų rūšys kaip stambieji pašarai,
koncentratai ir mineralų mišiniai ne visada
patenkina atrajotojų vitaminų poreikį. Kartais
gyvuliui reikia duoti papildomą vitaminų kiekį,
pvz. vitamino A, D3 ir E. Red Success sudėtyje
yra idealus vitaminų mišinys. Prieskrandžių
bakterijos, normaliomis sąlygomis, susintetins
visus kitus būtinus vitaminus.

Galvijams skirti gaminiai
Stalosan® Ointment
Žaizdos ir odos infekcijos yra pavojingi
dalykai, dažnai lemiantys finansines netektis,
gyvūno diskomfortą, o ypatingais atvejais –
net gyvūno netekimą.
Stalosan® Ointment yra unikalus tepalas
žaizdoms gydyti; rezultatai pastebimi per
dar labai trumpą laiką. Stalosan® Ointment
yra
išviršinis
lengvai
paskleidžiamas
dezinfekuojantis ir džiovinantis tepalas. Tepti
tiesiai ant pažeistos gyvulio odos, žaizdos ar
odos infekcijos vietos kasdien arba pagal
poreikį, kol žaida ar oda išgis.

Stalosan® F

Skirtas visų gyvulių laikymo dezinfekcijai ir
aplinkos kontrolei
Reguliariai naudojant Stalosan® F gyvylių
laikymo vietose pagerėja sanitarinės sąlygos,
sumažėja ligų, pagerėja gyvulių gyvenimo
kokybė ir pašaro konversija.
Dėl priešmikrobinio poveikio Stalosan® F nakina
bakterijas, virusus, grybelius, musių lervas ir
parazitus (įskaitant Coccidia ir apvaliąsias
kirmėles). Priešmikrobinis poveikis apima
E.coli 149, Salmonella Typhimurium DT104,
Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis,
mikoplazmas, kampilobakterijas ir kt.
Stalosan® F be kita ko naikina viduriavimą,
kokcidiozę,
sąnarių
infekcijas,
kanopų
pažeidimus, padidėjusį somatinių ląstelių kiekį,
mastitą, pūlinius, kvėpavimo sutrikimus ir kt.
ligas sukeliančius mikroorganizmus.
Stalosan® F įvairiais lygiais kontroliuoja drėgmės
kiekį, kai dėl padidėjusio vandens kiekio
padidėja ir jo surišimas (Stalosan® F suriša 4
kartus daugiau vandens negu sveria pats).
Stalosan® F smarkiai sumažina amoniako ir sieros
dujų, potencialiai ardančių gyvulių gleivinę ir
mažinančių jų atsparumą infekcijoms, kiekį.
Stalosan® F galima saugiai naudoti neišvedus
gyvulių.
Padidėjęs naminių gyvulių stresas dėl
vietos trūkumo, staigių pašaro pokyčių bei
transportavimo padidina infekcijų ir ligų
pavojų. Reguliariai naudodami Stalosan® F
galite šį pavojų labai sumažinti.
Stalosan® F yra ekonomiškas naudoti. Tiesiog
3 dienas iš eilės naudokite 50 g/m2, o po to
kartokite kartą per savaitę. Ypatingais atvejais
Stalosan® F galima naudoti dažniau.
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Galvijams skirti gaminiai

UAB “Vitfoss”
Lapenes gt. 35,
Smiltynu 1 km,
Domeikavos pst.,
LT-54066 Kauno raj.,
Lithuania

PFC - LT 110116 | Mes pasiliekame teisę keisti informaciją ir spaudos klaidų taisymo galimybę

Vitfoss yra dinamiška ir novatoriška Danijos įmonė,
kuri specializuojasi premiksų srityje. Daugiausiai
dėmesio mes skiriame vitamininių ir mineralinių
pašarų priedų gamybai ir prekybai.
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