Aitu sAimniecibām
2017

MINERĀLBARĪBA
Aitu ēdināšanas pamatprincipi ir līdzīgi kā citiem atgremotājdzīvniekiem. Taču
iegūstamā produkcijas daudzveidība aitkopības nozarē (gaļa, vilna, jēri) nosaka
nepieciešamību pēc pilnvērtīgas un vispusīgas ēdināšanas. Arī barības vielu
vajadzības aitām ir atkarīga no dzīvnieku vecuma, dzimuma un gala produkcijas
veida.
Pilnvērtīga aitu ēdināšana veicina: labus dzīvmasas pieaugumus un ātraudzību,
labu vispārējo veselības stāvokli, teicamas reprodukcijas spējas un veselīgu
pēcnācēju ieguvi, šķirnei atbilstošu vilnas nocirpumu un tās kvalitatīvās
īpašības.
Minerālbarība aitām ir nepieciešama visos gadalaikos. Dzīvnieku organisma
funkciju norisēs piedalās ļoti daudz elementu. Svarīgākie ir kalcijs, fosfors,
magnijs, nātrijs, kobalts un selēns.

i
Loģ

sA

Sk a

jāS
Ās

b io

ojAM
s
Nt

ĪB

IzM
A

Kalcijs un fosfors. Aptuveni 99% no organisma kalcija un 80% no fosfora atrodas dzīvnieka kaulos un zobos, kuri darbojas kā šo
minerālvielu rezerve. Trūkstot šiem elementiem tiek kavēta kaulu sistēmas attīstība, veidojas rahīts. Kalcijs piedalās muskuļu
un nervu darbības vadīšanā. Liels daudzums kalcijs ir pienā, tāpēc aitu mātēm ar jēriem svarīgi to nodrošināt barības devā.
Selēns. Organisma imūnaizsardzībā ļoti nozīmīga loma ir selēnam, kur tas darbojas ciešā sadarbībā ar E vitamīnu. Tāpēc
selēna deficīta gadījumā organismā bieži vien trūkst arī E vitamīns. Šis trūkums raksturīgs ar vājiem, nedzīviem dzimušiem
jēriem un muskuļu deģenerācijas vai baltmuskuļu slimību.
Jodam ir svarīga nozīme hormonu sekrēcijā. Jods ir ļoti svarīgs embrija augšanai un attīstībai, bet tā trūkums aitām var
izraisīt abortus, vārgu jēru dzimšanu.

IMNIEc

Bioloģiskā saimniekošana ir regulēta noteiktā kārtībā. Atbilstoši tam ir izstrādāts Vilomix piedāvājums.
Par produktiem, kas izmantojami bioloģiskajās saimniecībās zvaniet un vaicājiet reģionālam pārstāvim.

Minera Sheep

Mērv.

Minera
Sheep
1.5

2.5

Kalcijs

g/kg

129

124

Fosfors

g/kg

85

50

Magnijs

g/kg

60

100

Nātrijs

g/kg

75

100

Cinks

mg/kg

5 000

4 000

Mangāns

mg/kg

4 000

4 000

Jods

mg/kg

150

150

Kobalts

mg/kg

20

25

Selēns
(nātrija selenīts)

mg/kg

20

15

Piemērota lietošanai:
• gan ganībās
• gan dzīvnieku mītnēs

Selēns
(org.selēns)

mg/kg

A vitamīns

S.V./kg

400 000

250 000

D3 vitamīns

S.V./kg

120 000

50 000

Ieteicams novietot dzīvniekiem brīvi pieejamā vietā.
Deva: 20-30 g/dienā

E vitamīns

mg/kg

1 800

1 000

25 kg

20 kg
spainis

Minerālbarība

Sastāvs

Minerālbarība ražota, izmantojot mūsdienīgu
granulēšanas tehnoloģiju, īpašā ražošanas procesā
iegūstot ideālu homogenitāti un teicamas garšas īpašības.
• ražota īpašā granulēšanas procesā,
neput un atvieglo lietošanu
• teicamas garšas un smaržas īpašības

Ca:P

Deva: aitām 15-25 g/dienā; jēriem 5-20 g/dienā

Nuolux Lammas
Laizāmā minerālbarība

Ražošanas procesā pievienotā melase nodrošina labu
garšu un izcilu konsistenci. Minerālbarība ir noturīga
pret apkārtējās vides apstākļiem.

Minerālbariba
Tavai saimniecibai
Vilomix modernā ražošanas tehnoloģija ļauj saražot
speciāla sastāva minerālbarību tikpat efektīvi kā
jebkuru citu standarta minerālbarību.
Minimālā ražošanas partija: 1 tonna

Iepakojums

Nuolux
Lammas

10

Izvēlies tieši savai saimniecībai atbilstošu
minerālbarības sastāvu.

PAPILDUs PRoDUKtI
Ražošanas process ir unikāls, tajā izmantota dehidrēta
melase, augu taukskābes un minerālvielas, piešķirot
produktam izcilas garšas īpašības.
•
•
•
•
•

iederas jebkurā ēdināšanas shēmā
nav nepieciešama esošās barības devas koriģēšana
izcilas garšas īpašības, izturīgs laika apstākļos
veicina spurekļa mikroorganismu skaita pieaugumu un aktivitāti
veicina rupjās barības uzņemšanu, sagremojamību

Crystalyx Mentholyx

Crystalyx Extra Energy

• mentols pozitīvi ietekmē elpošanas
ceļus – mazina klepu un kairinājumu
• ieteicams stresa situācijās (grupu
izmaiņas, transportēšana)
un atveseļošanās periodā

•
•
•
•
•

Deva: 35-50 g/dienā
Iepakojums: 5 kg / 22,5 kg

Deva: 35-75 g/dienā
Iepakojums: 22,5 kg

Laizāmā papildbarība ar mentolu

Pirmajās nedēļās papildbarības uzņemšana
var būt lielāka, ar laiku tā stabilizējas.
Lai izvairītos no agresijas dzīvnieku starpā ieteicams
uz grupu izmantot vismaz 2 Crystalyx iepakojumus.

Enerģijas bagāta laizāmā papildbarība

Ieteicamais dzīvnieku skaits uz 1 iepakojumu:
5 kg – max 5 aitas
22,5 kg – max 20 aitām
80 kg – max 50 aitām

Acetona Energy Power
Enerģijas saturoša papildbarība

• uzlabo imunitāti un veicina atražošanas rādītājus
• veicina olšūnu attīstību un nodrošina labākus
lecināšanas rezultātus
• sastāvā esošais Progres® un Progut® stimulē spurekļa
mikroorganismu aktivitāti, kā rezultāta vairāk saražo
propionskābi. Uzlabojas barības apēdamība un
samazinās negatīvās enerģijas bilance
• paaugstina glikozes līmeni asinīs
Ēdināšanu uzsākt 2 nedēļas pirms atnešanās
un turpināt 8 nedēļas pēc atnešanās.
Deva: 50 g/dienā
Iepakojums: 25 kg

biežāk dzimst 2 mazuļi
aitām palīdz saglabāt ķermeņa kondīciju
augstāks grūsnības iestāšanas skaits
palīdz jēriem samazināt atšķiršanas stresu
lielāks mazuļu svars atšķiršanas periodā

Progut Farm

Dabisks produkts imunitātes stiprināšanai
• labāki atražošanas rādītāji
• uzlabojas barības izmantošanās
• stimulē dzīvnieku imunitāti
Progut Farm ir komplekss ogļhidrātu produkts, kas
iegūts no alus rauga. Tas satur rauga šūnas apvalka
un ekstrakta daļas, kas ir bagātas ar mannoproteīnu,
beta glukānu, nukleotīdiem un peptīdiem.
Progut Farm iesaka izēdināt stresa
gadījumos (dzīvnieku transportēšana,
barības maiņa, karsts laiks, caurejas
gadījumi utt).
Deva:
aitām 10-20 g/dienā
jēriem (10 gab) 16-35 g/dienā
Iepakojums: 20 kg

Karja-Mix Ässä Plex

E-Seleeni 7000 Plex

E vitamīna un selēna papildināšanai

Daudzpusīgs vitamīnu (A, D un E)
maisījums ar organisko cinku
un selēnu

Produkts satur arī C vitamīnu, kas uzlabo
E vitamīna izmantošanos. Labvēlīgi
ietekmē auglību, kā arī stiprina imunitāti.
• ieteicams izēdināt atnešanās laikā vai
izēdinot svaigi kultus graudus
• E vitamīns 7000 mg/kg, selēns 50 mg/kg
• satur cinku, C, B6 un B12 vitamīnus

Produkts satur arī biotīnu, niacīnu,
betaīnu, cinku un selēnu.
• ieteicams izēdināt kūts stāvēšanas periodā,
kā arī papildinot pašgatavotu lopbarību
• stiprina imunitāti
• A vitamīns 3 200 000 S.V./kg, D3 vitamīns
640 000 S.V./kg, E vitamīns 3 000 mg/kg

Deva: 5 g/dienā
Iepakojums: 15 kg

Deva: 2 g/dienā
Iepakojums: 20 kg

ViloRock Salt

ViloRock Vita

(bez mikroelementiem)

(ar mikroelementiem
un vitamīniem)

Laizāmā sāls

Laizāmā sāls

Iepakojums: 10 kg
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Iepakojums: 10 kg

Reģionālie pārstāvji:
• Kurzeme
tālr. 29 240 207
• Zemgale, Rietumvidzeme tālr. 29 189 778
• Latgale, Austrumvidzeme tālr. 26 553 868
VENTSPILS
GuLBENE

STENDE
KuLDīGA

TuKuMS

SALDuS
GRoBIņA

Veikali:
Tukums
Kuldīga
Grobiņa
Ventspils
Stende
Saldus
Gulbene

Eksporta iela 16
Jelgavas iela 57
Krasta iela 12
Durbes iela 38/40
Dumpīšu iela 4
Kuldīgas iela 86
Brīvības iela 97

tālr. 29 192 323
tālr. 27 860 077
tālr. 28 617 167
tālr. 29 412 328
tālr. 28 332 174
tālr. 29 121 737
tālr. 28 399 615
Sagatavots: 03.2017
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Vilomix Baltic SIA
"Bērziņi", Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 63181127, 29353520, e-pasts: vilomix@vilomix.lv
Pārdošanas vadītājs: 29409154

