
Vitaltrunk 
Elektrolitas ir energetinis pašaras  

(veršeliams, melžiamom karvėm, kiaulėms) 
 

Sudėtis: 

7,8 % žali baltymai 0,0 % žalia ląsteliena 0,9 % kalis 4,5 % chloras 
1,2 % žali riebalai   14,3 % žali pelenai   4,5 % natris    
Sudedamosios dalys: 

gliukozė 
 natrio chloridas 
 natrio bikarbonatas   
 premiksas 
 išrūgų milteliai 
Priedai 1 kg: 

Vitaminai: 
 500.000 TV Vit. A  
 40.000 TV Vit. D 3  
 3.000 mg Vit. E (alpha-tokoferolio acetatas)  
 160 mg Vit. B 1  
 80 mg Vit. B 2  
 60 mg Vit. B 6  
 600 mcg Vit. B 12 
 6.000 mg nikotininė 
 40 mg  Vit. K 3 
 8.000 mg Vit. C 
 250 mg ca-d-pantotenatas 
 5 mg folio rūgštis 
 2.000 mcg biotinas 

Mikroelementai: 
150 mg   cinkas (hidruoti amino rūgščių cinko chelatai);  
200 mg   manganas (hidruoti mangano a. r. chelatai);  
200 mg   geležis (hidruoti amino rūgščių geležies chelatai); 
  17 mg   varis (vario sulfatas, pentahidratas);  
    4 mg   jodas (kalcio jodidas) 
     1mg   selenas (natrio selenitas) 
 
 
 
 
 
 

 
Šis pašarinis papildas savo sudėtyje turi didesni Vit. D3 ir mikroelementų kiekį negu įprastas pašaras. Todėl jo sudavimo kiekis 
paršeliams neturėtų viršyti 20%, o galvijams ir paršavedėms 5% dienos raciono normos.   

 
Vitaltrunk – specialus pašarinis papildas reikalingas gyvulių gyvybingumui pagerinti  esant kritinei šėrimo situacijai. 
Vitaltrunk yra naudojamas: 
 a) veršeliams: 

- natūralaus pieno pagerinimui su vitaminais ir mikroelementais 
- elektrolitų ir energijos šaltinis esant viduriavimui 
- kaip papildomas pašaras su gyvybiškai svarbiais ir maistingais elementais. 
Gliukozė, vitaminai, elektrolitai ir mikroelementai yra pagrindinės maistingosios medžiagos kritiniu metu ir svarbios 
imuniniai sistemai gerinti. Puikų gėrimą garantuoja geros skoninės savybės. Lengvai įsisavinama. 

b) karvės: 
duoti iškarto po apsiveršiavimo.  Vitaltrunk kompensuoja prarastus skysčius ir padeda natūraliai valytis organizmui. 
Sutrumpina sukergimo periodą. 

Rekomendacija: 
1. veršeliai: a.) papildomas mikroelementų ir energijos šaltinis:  

25 g/l vandens po 2 valandų po kiekvieno girdymo pienu 
b.) natūralaus pieno pagerinimui:  
 3 l natūralaus pieno + 1 l vandens + 60 g Vitaltrunk  
c.) viduriavimo: 40 g/l vandens 

girdymo schema esant viduriavimui: 

anksti ryte            pieno pakaitalas 
ryte  1,0 - 1,5 l Vitaltrunk  
dieną                    pieno pakaitalas 
dieną  1,0 - 1,5 l Vitaltrunk  
vakare  pieno pakaitalas 
vėlai vakare 1,0 - 1,5 l Vitaltrunk  
 

2. karvės: 
iškarto po apsiveršiavimo 20 - 40 litrų vandens su Vitaltrunk koncentracija 25 g/l ir temeperatūra 30 °C. 

3. paršeliai/veisiamos paršavedės: 
a.) paršeliai: pienas su 160 g Spezial Neu + 25 g Vitaltrunk 

b.) veisiamos paršavedės: iškarto po apsiparšiavimo 10-20 l vandens su Vitaltrunk, koncentracija 25 g/l  
 
 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Joseros atstovus: 
UAB VETFARMAS  Kaišiadorys, nemokama linija 8 800 00016  

Tel.: +370 346 67626 Fax.: +370 346 67625 
www.vetfarmas.lt, vetfarmas@is.lt  


