PAPILDBARĪBAS ZIRGIEM

Kauno Grūdai AB granulētās papildbarības zirgiem tiek ražotas, ievērojot

augstākos kvalitātes standartus un dažādu vecumu un izmantošanas virzienu
zirgu uzturfizioloģiskās vajadzības, atbilstoši visprasīgāko zirgaudzētāju un
sportistu vēlmēm.
Labās garšas īpašības apvienojumā ar enerģijas, proteīna, minerālvielu un
vitamīnu nodrošinājumu, ko garantē šo barību ražošanai izvēlēto izejvielu
kvalitāte un sabalansētās proporcijas, palīdz uzturēt zirgu labsajūtu un veselīgu
kondīciju, izēdinot kā lielisku papildinājumu labas kvalitātes pamatbarībai sienam un/vai skābsienam.

KG Latvija SIA piedāvājumā ir visas 3 Effectus produktu sērijas

specializētās papildbarības zirgiem, kā arī viena universāla pielietojuma
ekonomiskās klases papildbarība, kuras recepte izstrādāta Latvijā.

PAPILDBARĪBU PIEDĀVĀJUMS

FOAL STARTER
PAPILDBARĪBA KUMEĻIEM

SPORT & POWER MIX
PAPILDBARĪBA SPORTA ZIRGIEM

HOBBY MIX
PAPILDBARĪBA HOBIJA ZIRGIEM
UN ZIRGIEM AR MĒRENU AKTIVITĀTI

PAPILDBARĪBA ZIRGIEM
PAPILDBARĪBA VISU VECUMU ZIRGIEM

FOAL STARTER
PAPILDBARĪBA KUMEĻIEM
• Optimālai kaulu un muskuļu attīstībai
• Uzlabo apmatojuma un nagu kondīciju
• Labas garšas īpašības, augsta sagremojamība
BARĪBAS APRAKSTS
Kumeļu augšana ir īpaši strauja pirmajos dzīves mēnešos. Augšanas prasību
nodrošināšanai jāizēdina izcili kvalitatīva barība. Atšķiršanas laikā kumeļi piedzīvo stresu,
kas lielā mērā ietekmē to turpmāko augšanu un attīstību. Tāpēc kumeļu barības devu ir
ļoti svarīgi bagātināt ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām.
Barība paredzēta kumeļu veselīgas augšanas nodrošināšanai no atšķiršanas līdz
18 mēnešu vecumam.
Barības ražošanā izmantotas īpaši izmeklētas visaugstākās kvalitātes izejvielas.
• Bagātīgs proteīna nodrošinājums un sastāvs;
• Minerālvielu komplekss, aminoskābes, kalcijs, magnijs, biotīns un B grupas vitamīnu
kombinācija kumeļa skeleta, muskuļu un nagu turpmākās attīstības nodrošināšanai;
• Labas garšas īpašības, augsta sagremojamība.
Kopproteīns: 16.3 %
Maiņas enerģija: 11.9 MJ/kg

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI
• Kopējo diennaktī ieteicamo granulētās barības
daudzumu sadaliet 2-3 izēdināšanas reizēs;
• Pastāvīgi nodrošiniet brīvi pieejamu kvalitatīvu sienu
un/vai skābsienu un tīru dzeramo ūdeni;
• Atvēliet kumeļam pietiekami daudz laika pierašanai
pie barības atšķiršanas periodā;
• Pirmajās 3 dienās izēdiniet minimālu barības
daudzumu, pakāpeniski to palielinot līdz ieteicamajai
devai.
IETEICAMĀ DIENAS DEVA
VECUMS
Zirga
dzīvmasa

Atšķiršanas
laiks
(no 6 mēn.vec.)

Kumeļi līdz
12 mēn. vec.

Jaunzirgi
12-18 mēn.vec.

100 - 200 kg

0.3 - 0.5 kg

0.5 - 1 kg

0.1 - 1.5 kg

200 - 500 kg

0.8 - 1 kg

1.5 - 2 kg

2 - 2.5 kg

SPORT & POWER MIX
PAPILDBARĪBA SPORTA ZIRGIEM
• Lielisks enerģijas avots
• Veicina muskuļu attīstību

• Uzlabo apmatojuma un nagu kondīciju
• Atbalsta reproduktīvo sistēmu

BARĪBAS APRAKSTS
Izmantojama sporta zirgiem, kuriem ir vidēja vai augsta treniņu slodze, kuri startē
sacensībās un ir nepieciešama paaugstināta fiziskā izturība. Barība ir pilnībā sabalansēta
un bagātināta ar vitamīniem un minerālvielām zirga ikdienas vajadzību nodrošināšanai.
Augstā enerģētiskā vērtība stabilizē zirga sirdsdarbības ātrumu, asinsspiedienu un
muskuļu tonusu.
Barības ražošanā izmantotas īpaši izmeklētas visaugstākās kvalitātes izejvielas.
• Sastāvā iekļautais L-karnitīns paaugstina zirga mentālās un fiziskās spējas,
paātrina atgūšanos pēc smagas slodzes un nodrošina atbalstu imūnsistēmai;
• Pievienotā biotīna un B grupas vitamīnu kombinācija mazina stresu, nodrošina mentālo
labsajūtu, labu apmatojuma un nagu kondīciju;
• Labi sabalansētais proteīna sastāvs un aminoskābju proporcijas veicina muskuļaudu
attīstību un apgādā ar enerģiju;
• Folskābe, selēns, kā arī lizīns, metionīns un citas aminoskābes atbalsta reproduktīvās
īpašības;
• Labas garšas īpašības, augsta sagremojamība.
Kopproteīns: 12.1%
Maiņas enerģija: 12 MJ/kg

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI
• Kopējo diennaktī ieteicamo granulētās barības
daudzumu sadaliet 2-3 izēdināšanas reizēs;
• Pastāvīgi nodrošiniet brīvi pieejamu kvalitatīvu
sienu un/vai skābsienu un tīru dzeramo ūdeni;
• Pirmajās 3 dienās izēdiniet minimālu barības
daudzumu, pakāpeniski to palielinot līdz
ieteicamajai devai;
• Ja nepieciešams, granulas var izēdināt kopā
ar auzām.
IETEICAMĀ DIENAS DEVA
Zirga
dzīvmasa

Vidēja
treniņu slodze

Augsta
treniņu slodze

200 - 400 kg

0.5 - 1 kg

1 - 1.5 kg

400 - 600 kg

1 - 1.5 kg

2 - 3 kg

600 kg un >

2 - 3 kg

3 - 5 kg

HOBBY MIX
PAPILDBARĪBA HOBIJA ZIRGIEM
UN ZIRGIEM AR MĒRENU AKTIVITĀTI
•
•
•
•

Ieteicama: hobija zirgiem un izteikti temperamentīgiem zirgiem
Uzlabo apmatojuma un nagu kondīciju
Nodrošina zirga fizisko un emocionālo labsajūtu
Labas garšas īpašības, augsta sagremojamība

BARĪBAS APRAKSTS
Izmantojama hobija un sporta zirgiem, kuriem ir neliela treniņu slodze. Barība ir pilnībā
sabalansēta un bagātināta ar vitamīniem un minerālvielām zirga ikdienas vajadzību
nodrošināšanai. Pazeminātais proteīna saturs saistīts ar mazāku enerģijas nodrošinājumu,
tāpēc barība piemērota arī padzīvojušiem zirgiem un ponijiem.
Barības ražošanā izmantotas īpaši izmeklētas visaugstākās kvalitātes izejvielas.
• Biotīna un B grupas vitamīnu kombinācija mazina stresu, nodrošina zirga mentālo
labsajūtu, labu apmatojuma un nagu kondīciju;
• Labas garšas īpašības, augsta sagremojamība;
• Var kombinēt ar auzām.
NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI
Kopproteīns: 12.4 %
• Kopējo diennaktī ieteicamo
Maiņas enerģija: 11.7 MJ/kg
granulētās barības daudzumu sadaliet
2-3 izēdināšanas reizēs;
• Pastāvīgi nodrošiniet brīvi pieejamu
kvalitatīvu sienu un/vai skābsienu un
tīru dzeramo ūdeni;
• Pirmajās 3 dienās izēdiniet minimālu
barības daudzumu, pakāpeniski to
palielinot līdz ieteicamajai devai;
• Ja nepieciešams, granulas var izēdināt
kopā ar auzām.
IETEICAMĀ DIENAS DEVA
Zirga
dzīvmasa

Zema
aktivitāte

Vidēja
aktivitāte

200 - 400 kg

0.5 - 1 kg

1 - 1.5 kg

400 - 600 kg

1 - 1.5 kg

2 - 3 kg

600 kg un >

2 - 3 kg

3 - 5 kg

PAPILDBARĪBA ZIRGIEM
PAPILDBARĪBA VISU VECUMU ZIRGIEM
•
•
•
•

Ieteicama: hobija zirgiem, jaunzirgiem, vaislas ķēvēm
Uztur apmatojuma un nagu kondīciju
Nodrošina zirga fizisko un emocionālo labsajūtu
Labas garšas īpašības, nesatur ĢMO

BARĪBAS APRAKSTS
Izmantojama hobija zirgiem, jaunzirgiem un vaislas ķēvēm grūsnības un zīdīšanas
periodā. Barība ir pilnībā sabalansēta un bagātināta ar vitamīniem un minerālvielām zirga
ikdienas vajadzību nodrošināšanai.
Barības ražošanā izmantotas īpaši izmeklētas visaugstākās kvalitātes izejvielas.
• Biotīna un B grupas vitamīnu kombinācija mazina stresu, nodrošina zirga mentālo
labsajūtu, labu apmatojuma un nagu kondīciju;
• Labas garšas īpašības, augsta sagremojamība;
• Var kombinēt ar auzām.
Kopproteīns: 14.2 %
Maiņas enerģija: 11 MJ/kg

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI
• Kopējo diennaktī ieteicamo granulētās barības
daudzumu sadaliet 2-3 izēdināšanas reizēs;
• Pastāvīgi nodrošiniet brīvi pieejamu kvalitatīvu
sienu un/vai skābsienu un tīru dzeramo ūdeni;
• Pirmajās 3 dienās izēdiniet minimālu barības
daudzumu, pakāpeniski to palielinot līdz
ieteicamajai devai;
• Ja nepieciešams, granulas var izēdināt kopā ar
auzām.
IETEICAMĀ DIENAS DEVA
Zirga
dzīvmasa

Zema
aktivitāte

Vidēja
aktivitāte

200 - 400 kg

0.3 - 1 kg

1 - 1.5 kg

400 - 600 kg

1 - 1.5 kg

2 - 3 kg

600 kg un >

2 - 3 kg

3 - 5 kg

CITAS PRECES ZIRGIEM
MŪSU PIEDĀVĀJUMĀ

Auzu graudi
Placināti miežu graudi
Saulespuķu spraukumi
Sojas spraukumi (ĢMO)
Kviešu klijas
Sāls
Laizāmie sāls bloki
Skaidu pakaiši 20 kg pakās

PIETEIKT PASŪTĪJUMU

