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Pieno pakaitalas veršelių auginimui (visavertis pašaras) 

: 

Analitinės sudedamosios dalys: 
21,0 % Žali baltymai 
17,0 % Žali riebalai 

0,95 % Kalcis 
0,75 % Fosforas 
0,60 % Natris 0,5 %   Žalia ląsteliena 

8,4 %   Žali pelenai 
1,8 %   Lizinas

 

Mitybiniai priedai /1kg: 
25.000,0 TV Vitaminas  A (E672) 

5.000,0 TV Vitaminas D3 (E671) 
150,0 mg Vitaminas  E 

16,0 mg Vitaminas  B1 
8,0 mg Vitaminas  B2 
6,0 mg Vitaminas  B6 

50,0 mcgVitaminas  B12 
50,0 mg Niacinas 

2,0 mg Vitaminas  K3 
250,0 mg Vitaminas  C (E300) 

25,0 mg ca-d-pantotenatas 
1,0 mg Folinė rūgštis 

300,0 mg Cholino chloridas 
200,0 mcgBiotinas  
80,0 mg Cinkas (glicinino hidrato cinko chelatai) (E6) 
70,0 mg Manganas (glicinino hidrato mangano chelatai) (E5) 

100,0 mg Geležis (glicino hidrato geležies chelatai)(E1) 
8,0 mg Varis (glicinino hidrato vario chelatai) (E4) 
1,0 mg Jodas (kalcio jodatas) (E2) 
0,4 mg Selenas (natrio selenitas) (E8) 

 

Zootechniniai priedai /1kg: 
2,0x10^9 CFU Pieno rūgšties bakterijos enterococcus faecium, 

NCIMB 10415 (E1705) 
 

Technologiniai priedai /1kg: 
20 mg BHT (E321) 

Sorbo rūgštis (E200) 
 

Rekomenduojamas naudojimas: 
Pašaras tinkamas gyvūnams iki 6 mėn. amžiaus. 

Pastaba: Minimaliam galiojimo laikui reikalingos higieniškos, 
vėsios ir sausos laikymo sąlygos. Gamintojas neatsako už 
produkto kokybę dėl netinkamo laikymo ir naudojimo. 
 

 Supramil - CalfCare 
Kokybė yra nuolat kontroliuojama 

 Vokietijos Žemės Ūkio Asociacijos (DLG). 

Supramil  - CalfCare   
Yra pieno pakaitalas ekonomiškam auginimui. 

Šėrimo rekomendacijos:   
140 g litre vandens atitinka 125 g litre paruošto pieno 
pakaitalo. 
Intensyviam auginimui koncentracija gali būti padidinta iki 180 
g/l vandens, kai veršelis turi laisvą prieigą prie šviežio vandens. 

Ruošiant pieno pakaitalą kibiruose arba mobiliajame vagonėlyje 
(milk taxi): 
1. Į talpyklą / kibirą / vagonėlį įpilti 1/3 reikiamo vandens kiekio

(45-50 °C).
2. Pastoviai maišant, pilti pieno pakaitalą, 125 g litrui paruošto

pieno pakaitalo.
3. Supilti likusį vandens kiekį (2/3). Paruošto girdimui pieno

pakaitalo temperatūra turi būti 40°C.

Automatinės girdyklos nustatymams: 
140 g litre vandens atitinka 125 g litre paruošto pieno pakaitalo. 

SVARBU 

1. Išvalyti ir dezinfekuoti veršelių laikymo vietas.
2. Patogeninių mikrobų sumažinimui rekomenduojama naudoti

Josera Desan ar panašias priemones.
3. Krekenas suduoti iš karto po gimimo kartu su Josera

Colostrin. Vidutiniškai 4-6 litrus per pirmąsias 12 gyvenimo
valandas.
4. Kruopščiai išvalyti įrangą.
5. Papildomai  nuo antros gyvenimo dienos rekomenduojama

duoti Josera Kalberkost su šviežiu vandeniu.

Pakuotės dydis: 
25 kg   

Išrūgų milteliai. 
Rafinuoti augaliniai (Palmių, 
Kokosų) riebalai. 
Sojos baltymų koncentratas 
Konditerijos pramonės 
produktai - SmartEnergy. 
Išrūgų milteliai su dalinai 
pašalintu cukrumi. 
Priedų mišinys 
Tirpūs hidrolizuoti kviečių 
baltymai. 
Sojos pupelių miltai. 
Pregelifikuoti kvietiniai miltai. 

Sudedamosios dalys:




