
CAMI 

Mineralinis-vitamininis pašarų papildas galvijams 

Sudėtis: 
Kalcio 18,0 % Natrio 9,0 % 
Fosforo 3,0 % Magnio 7,0 % 

Sudedamosios dalys: 
Kalcio karbonadas  
Natrio Chloridas
Magnio oksidas 
Mono-kalcio fosfatas 
Kviečių pašaras 
Kviečių sėlenos
Cukrinių runkelių melasa 

900.000 TV 
100.000 TV 

Priedai 1kg:
Vitaminų: 

Vitamino A 
Vitamino D3 
Vitamino E (alfatokoferolio acetatas) 3.500 mg 
Vitamino B1 30 mg 
Vitamino B2 27 mg 
Vitamino B6 24 mg 
Vitamino B12 300 mcg 
Nikotininės rūgšties  1.000 mg 
Ca-d-pantotenato  90 mg 
Folinės rūgšties 7 mg 
Mikroelementai: 

Cinko (glicino hidrato cinko chelatai) 2.000 mg 
Cinko (cinko oksidas) 5.000 mg 
Mangano (glicino hidrato mangano  chelatai) 1.000 mg 
Mangano (mangano oksidas)  2.500 mg 
Vario (glicino hidrato vario chelatai) 700 mg 
Vario (vario sulfato, pentahidrato) 300 mg 
Jodo (kalio jodidas)  100 mg 
Kobalto (kobalto karbonatas, monohidratas) 22 mg 
Seleno (natrio selenitas) kaip SeProtect® 15 mg 
Seleno (natrio selenitas) 15 mg 

Šio pašarinio papildo sudėtyje yra didesnis vitaminų A, D3 ir mikroelementų kiekis nei paprastame pašare. Dėl to šio priedo rekomenduojama 
duoti 100-200 g lakuojančioms karvėms, 50-120 g jauniems galvijams ir  20-50 g veršeliams per dieną (vienam gyvuliui). 

Ca : P = 6 : 1 
Josera kompanijos gaminamas produktas CAMI yra naudojamas kaip pašarinis priedas gyvuliams, turintiems  kalcio trūkumą ar kalcio 
nepakankamą: santykiu su fosforu. Tai dažniausiai pasitaiko šeriant sekančiais pašarais: 

• Žole ir žolės silosu iš intensyviai naudojamų lankų/pievų;
• Salyklu;
• Grūdų silosu;
• Stipriais koncentratais, grūdais, sojų pupelių miltais.

Josera CAMI savybės: 
• Aukštos kokybės žaliavos;
• Vitaminas B metabolizmo stabilizavimui;
• Daug vitamino E imuninės sistemos stiprinimui.

Pastovus šėrimas: 
• Apsaugo nuo mikro, makro elementų nepakankamumo nepakankamumo;
• Teigiamai veikia į vaisingumą, nėštumą ir produktyvumą.

Atsiradus problemų mastitų atžvilgiu ir karvių depresija: 
• Dvi savaites prieš apsiveršiavimą: Josera PROPHOS
• Po apsiveršiavimo: Josera CAMI

Rekomenduojamas šėrimas: 
Karvėms, iš karto po apsiveršiavimo 
ir veisliniams buliams:  nuo 100 g iki 200 g dienai 
Telyčioms 100 g dienai 

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

Tel.: +370 346 67626 Faks.: +370 346 67625 
 www.vetfarmas.lt, info@vetfarmas.lt 




