
 

 

 

Intra Nutri-Mix, pašarų papildas, geriamasis tirpalas 

Gyvulių augimui ir sveikatos atsparumui gerint 

 
 Daug efektyvesnis negu organinės rūgštys  

 Skatina pašaro įsisavinimą, gyvulio augimą ir 
atsparumą ligoms 

 Chelatizuoti mineralai, amino rūgštys ir 
energetinės medžiagos 

 Galima girdyti su geriamu vandeniu, 
 šerti sumaišius su sausu ar šlapiu pašaru 

 Vandenyje tirpus, neužteršia ir neužkemša 
girdymo sistemų 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intra Nutri-Mix, pašarų papildas, geriamasis tirpalas 

Gyvulių augimui ir sveikatos atsparumui gerint 

 

 
Geros pradžios svarba 

Esant intensyviai gyvulininkystės sistemai gyvulių augintojai labai daug 

tikisi iš gyvulių – greito augimo, gero sveikatingumo ir puikios pašarų 

konversijos. Todėl pašaro kokybė yra vienas esminių faktorių. Intensyvi 

gyvulininkystė gali sukelti pašaro maistinių medžiagų deficitą, ko 

pasekoje išsivysto gyvulio virškinamojo trakto ir imuninės sistemos 

(atsparumo ligoms) sutrikimai.  

 

Virškinamojo trakto mikrofloros funkcijų sutrikimai  

Taip pat yra didelis pavojus sutrikdyti virškinamojo trakto mikrofloros 

veiklą. Šiai veiklai sutrikus, atsiranda galimybė patogeniniams 

mikroorganizmams vystytis ir daugintis, kas sukelia virškinamojo trakto 

sutrikimus, sumažina pašaro pasisavinimą ir diarėją. Šios problemos 

dažnai iškyla gyvulininkystės ūkiuose ir gali būti sprendžiamos pašarų 

papildo Nutri – Mix pagalba. 

 

Nepakeičiamos pašaro maistinės medžiagos  

Naudojant pašarų papildą Nutri-Mix lengvai įsisavinamos maistinės 

medžiagos įterpiamos į vandenį ar pašarą. Nutri-Mix pašarų papildo 

sudėtyje yra daug plataus veikimo spektro sudedamųjų medžiagų: 

aukštos kokybės pagrindinių amino rūgščių (treonino,  metionino, 

triptofano ir lizino), chelatizuotų mineralų padengtų organinėmis 

rūgštimis. 

Amino rūgštys yra pagrindinės gyvulio organizmo „statybinės 

medžiagos“, kurios skatina gyvulio augimą ir užtikrina organizmo 

geresnį atsparumą. Nutri-Mix pašarų papildo sudėtyje esanti unikali 

amino rūgščių sudėtis stiprina gyvulio organizmą ir tuo pačiu skatina jo 

atsparumą.  

Chelatizuoti mineralai šį veikimą netgi  sustiprina. Įvairių bandymų 

rezultatais įrodyta, kad chelatizuotas varis ir cinkas, stabdo patogeninių 

mikroorganizmų, kurie sukelia virškinimo trakto  ligas, vystymąsi ir 

teigiamai veikia gyvulio imuninę sistemą.  Organinės amino rūgštys 

rūgština žarnyno terpę ir tokiu būdu patogeniniams mikrooganizmams 

neleidžia įsitvirtinti žarnyne. 

 

Patvirtinti rezultatai 

Nutri-Mix pašarų papildas gyvuliams suteikia gyvybiškai svarbių 

medžiagų ir gerina gyvulio būklę stresinėse situacijose, apsaugo nuo 

diarėjos, didina produkcijos rodiklius ir mažina veterinarinių vaistų 

naudojimą. 

 

Moksliniai bandymai 

Įvairių bandymų duomenimis buvo patvirtinta, kad Nutri-Mix pašarų 

papildas yra puiki alternatyva tradicinėms pašarinėms rūgštims. 

Daugeliu atvejų yra įrodyta, kad šiuolaikinėje gyvulininkystėje vien tik 

organinių rūgščių nepakanka.  

Pašarų papildas pilnai atitinka GMP/HACCP/QS reikalavimus. 

 

Sudėtis 

Pašarų papildo Nutri-Mix 1 litre yra: organinių cinko ir vario druskų 

kompleksas (chelatizuoti mineralai), 14 g vario (Cu) ir 25 g cinko (Zn). 

Organinės rūgštys: pieno, skruzdžių, propioninė,  amonio formiatas 

(E295, E270, E236, E280), amino rūgštys: treoninas, metioninas, 

triptofanas, lizinas ir energetinės medžiagos. 

 

GAMINTOJAS: INTRACARE BV, Voltaweg 4, 5466AZ Veghel, Olandija. 

TIEKĖJAS: UAB "PARTNERVETAS“ V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus 

m. Tel.: 8 686 34848, Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus įregistravimo   

r.: r LT KPT 250840 

 

Naudojimo būdas: sugirdyti su geriamuoju vandeniu. 

1 litras Nutri-Mix pašarų papildo 1000 litrų geriamo vandens, girdyti 5-7 

dienas iš eilės. 

Nutri-Mix pašarų papildas vandens pH mažina maždaug iki 4, bet jei geriamo 

vandens pH siekia 7,5 - dozę galima padidinti.  

Nujunkyti paršeliai (Nutri-Mix dozės) 

Nujunkyti paršeliai Naudojimo trukmė Dozės 

Nuo nujunkimo 

pradžios 

Nuo 1d. iki 5 d. 1 L / 1000 L 

Vakcinacijos metu 2 dienas prieš vakcinaciją 1 L / 1000 L 

 5 dienos tuoj po vakcinacijos  1 L / 1000 L 

Po medikamentų 

panaudojimo 

5 dienos tuoj po gydymo 1 L / 1000 L 

Periodo pabaigoje Paskutinėmis periodo dienomis  1 L / 1000 L 

Paršavedės (Nutri-Mix dozės) 

Paršavedės Naudojimo trukmė Dozės 

Diena prieš paršavimąsi  Nuo 1 d. iki 6 d. 1 L / 1000 L 

7 diena  Hydrocare naudojimas 100 ml / 1000 L 

 Nuo 8 d. iki13 d. 1 L / 1000 L 

14 diena  Hydrocare naudojimas 100 ml / 1000 L 

 Nuo 15 d. iki 20 d. 1 L / 1000 L 

21 diena   Hydrocare naudojimas 100 ml / 1000 L 

Broileriai (Nutri-Mix dozės) 

Broileriai Dozės 

Nuo 3 d. iki 7 d. 1 L / 1000 L 

Nuo 10 d. NCD: ir 14 d.: Gumboro - 

Nuo 17 d. iki 21 d. 1 L / 1000 L 

 Nuo 37 d. iki 41d. 1 L / 1000 L 

 Pakuotė. Talpyklės po 20 litrų  (23,8 kg), 200 litrų (238 kg), 1000 litrų (1238 

kg). Nerekomenduotina pašarų papildą Nutri-Mix naudoti kartu su 

medikamentais ar vakcinomis viename geriamajame vandenyje.  

 

 


