
 

AMINOVITAPLAN 

Aminovitaplan ir papildbarība, kas satur aminoskābes un vitamīnus, kas nodrošina organisma augšanu un attīstību 
putniem un cūkām. Sevišķi ieteicams dzīvniekiem, kuri atpalikuši augšanā un attīstībā. Aminovitaplan satur visas proteīnu 
veidošanai nepieciešamās aminoskābes. Tas satur arī vitamīnus, kas uzlabo dažādus metaboliskos procesus, nodrošina 
normālu zarnu mikrofloru un veicina augšanu. 
 
Mērķa sugas: mājputni, cūkas. 

1 ml satur: 

 Holīna hlorīds 90 mg 

 Glutamīnskābe 19.8 mg 

 Aspartikskābe 12.6 mg 

 Leicīns 6.6 mg 

 Arginīns 6 mg 

 Lizīns 5.4 mg 

 Prolīns 5.4 mg 

 Alanīns 4.8 mg 

 Serīns 4.8 mg 

 Glicīns 4.2 mg 

 Fenilalalīns 4.2 mg 

 Izoleicīns 3 mg 

 Treonīns 3 mg 

 Valīns 3 mg 

 C vitamīns 2.8 mg 

 Histidīns 2.4 mg 

 Tirosīns 2.4 mg 

 Vit. B komplekss 1.69 mg 

 Metionīns 1.2 mg 

 Sorbīnskābe 1 mg 

 Triptofāns 0.25 mg 

 Cisteīns 0.18 mg 

 Biotīns 12.5 µg 

 Kālija jodīts 760 µg 

 Inositols 18.8 µg  

 

Indikācijas: 

 Slimošanas laikā un atveseļošanās periodā 

 Pēc antibiotiku lietošanas 

 Sliktas ēstgribas gadījumā (piem. karstā laikā) 

 Siltos periodos, dienas laikā 

 Pie gremošanas traucējumiem 

 Palēninātas augšanas gadījumā 

 Pie barības maiņas 

 12 stundas pirms kaušanas 

 Stresa apstākļos 

Devas: Mājputniem 500 ml uz 1000 litriem dzeramā ūdens 5-7 dienas, ja nav citu norādījumu.  
1. Audzējamo cūku novietnē 4ml Aminovitaplan uz dzīvnieku dienā 4 dienas pēc kārtas. 
2. Lietot Aminovitaplan 3 dienas pēdējā nedēļā pirms atšķiršanas (4ml uz dzīvnieku dienā). 
        Nobarojamām cūkām: 
1. Lietot Aminovitaplan 3 dienas pēc kārtas stresa situācijās (vietas maiņa, pēc attārpošanas, barības maiņa) (2ml uz 
dzīvnieku dienā, 100 cūkām nepieciešami 200ml dienā). 
2. Lietot Aminovitaplan 2 nedēļas no 4 līdz 6 nedēļai (2ml uz dzīvnieku dienā). 
3. Sākot no 14 nedēļu vecuma divas dienas pēc kārtas nedēļā lietot Aminovitaplan (4ml uz dzīvnieku dienā). 
 



Iepakojums: 1 l, 5 l. 
 
Ražotājs: Agraplan Farmaca, Nīderlande. 
 
Izplatītājs: Vetline Medical SIA, Stūraiņu 1A, Rumbula, Stopiņu nov., 67600515, www.vetline.lv, www.petline.lv 
 

 

 


