
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Labai geras kalcio bioįsisavinimas girdant dalinai 

kaip gliukonatą  

 Puikus vitamino D3 stabilumas (neutralus pH) 

 Stiprina kaulų sandarą 

 Gerina kiaušinio lukšto kokybę 

 Apsaugo nuo pogimdyminių parezių ir žolinės  

tetanijos 

 

Koncentruotas kalcio ir vitamino D3 pašarų 
papildas 

 



 
 
 
 
 
 

 
Koncentruotas kalcio ir vitamino D3 mišinys 
Intra Calferol geriamasis tirpalas yra neutralaus pH ir 
pasižymi vitamino D3 savybių stabilumu. Kalcio 
druskų ir kalcio gliukonato mišinys labai gerai 
įsisavinamas. Vitaminas D3 būtina sudedamoji 
medžiaga kaulų formavimuisi ir kiaušinių lukšto 
kokybei. Mikroelementas  magnis yra pagrindinė kaulų 
ir kiaušinių lukšto sudedamųjų dalių rišančioji 
medžiaga. 
Vitaminas D3 reikalingas organizmui kalcio absorbcijai. 
Esant per mažam vitamino D3 kiekiui organizmas negali 
pagaminti pakankamai hormono kalcitriolio, kas nulemia, 
kalcio įsisavinimą iš pašaro. Tokiu atveju organizmas kalcį 
pradeda pasiimti iš  skeleto, todėl silpnėja ir normaliai 
nesivysto augantys kaulai. Intra Calferol yra koncentruotas 
kalcio, vitamino D3 ir magnio mišinys, kurį  gyvulio 
žarnynas lengvai įsisavina. Aukštos kokybės pašarų 
papildas Intra Calferol gyvuliui padeda organizme palaikyti 
kalcio balansą optimaliomis sąlygomis. 
Intra Calferol 

 Didina kiaušinių produkciją ir gerina lukšto kokybę. 

 Skatina kaulų augimą, gerina kaulų stiprumą ir 

apsaugo nuo augimo sutrikimų. 

 Apsaugo nuo kalcio ir magnio sumažėjimo 

kraujyje. 

Kaulai  
Vitamino D3 svarbiausios užduotys yra: užtikrinti kalcio 
balansą skeleto kauluose, skatinti kalcio absorbciją 
žarnyne, gerinti kalcio reazorbciją didinant osteoklastų 
kiekį, palaikyti kalcio ir fosfatų lygį kaulų formavimui ir 
užtikrinti prieskydinės liaukos hormonų gamybą stabiliam 
kalcio kiekio palaikymui serume. Vitamino D3 trūkumas 
sumažins mineralų tankį kauluose ir didins osteoparozės 
riziką. 
Imuninė sistema 
Įrodyta, kad vitamino D3 ligandų receptoriai skatina 
natūralių kilerių aktyvumą ir didina makrofagų fagocitozės 
aktyvumą. Aktyvus vitamino D3 hormonas taip pat skatina 
katelicidino gamybą, makrofaguose gaminamų 
antimikrobinių peptidų, kurie naikina bakterijas virusus ir 
grybelius, išsiskyrimą. 
Kiaušinio lukštas 
Kiaušinio lukšto ypatinga mineralinė struktūra, kuri 
užtikrina apsaugą nuo fizinių pažeidimų bei 
mikroorganizmų. Kiaušinio lukštas yra sudarytas iš vidinio 
– tikrojo sluoksnio ir išorinio - kutikulos. Kristalinio lukšto 
sluoksnyje, kuris atsakingas už kiaušinio lukšto stiprumą, 

yra 90 % kalcio karbonato. Kalcis absorbuojamas iš 
pašaro žarnyne. Nustatyta, kad reikalingo kalcio keikis  
(3,8%-4,4%) yra pašare, o kalcio įsisavinimą, saugojimą ir 
išskirimą reguliuoja vitaminas D3 bei jo skilimo produktai. 
Intra Calferolis apsaugo, kad kalcio kiekis organizme būtų 
pakankamas, susidarytų geras lukštas, ir užtektų vitamino 
D3 kiekio gerai kalcio absorbcijai. 
 

 
 
Sudužusių (suskilusių) kiaušinių skaičiaus sumažėjimas, 
panaudojus 4 dienas pašarų papildą Calferol. 
Sudėtis: bendras kalcio kiekis 34 000 mg/kg, Vitamino D3  
2 000 000 TV/kg, magnio  2 500 mg/kg. 
Paskirties gyvūnų rūšys ir naudojimas:  
Dedeklėms vištoms: 1 litras Calferol 1000 litrų geriamo 
vandens. Esant prastai kiaušinio lukšto kokybei girdyti nuo 
3 iki 7 dienų iš eilės. Profilaktiškai naudoti vieną kartą per 
savaitę, pradedant nuo 36 savaitės. 
Broileriams: 1 – 2 litrai Calferol 1000 litrų geriamo 
vandens. Profilaktiškai 6 ir 14 auginimo dieną. Esant kaulų 
deformacijai girdyti 3 - 7 dienas iš eilės. 
Galvijai ir avys: 2,5 litro Intra Calferol 1000 litrų geriamo 
vandens. Rekomenduojama naudoti likus vienai savaitei 
iki veršiavimosi ar ėriavimosi. 
Melžiamoms karvėms: esant pogimdyviniai parezei 
skiriama 300 ml 1 litrui geriamo šilto vandens, 1-3 dienas 
iš eilės.  
Naudojimo atsargumo priemonės: Negalima naudoti 
kartu su kitais pašarų papildais. Saugoti nuo šalčio ir 
tiesioginių saulės spindulių.  
Pakuotė: 1, 5 ir 10 litrų.  
 
GAMINTOJAS: INTRACARE BV, Voltaweg 4, 5466AZ 
Veghel, Olandija. 
TIEKĖJAS: UAB "PARTNERVETAS“  
V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m.  
Tel.: 8 5 2034257  
Tiekti į apyvartą kombinuotuosius  
pašarus įregistravimo 
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