
VITAPLASTIN FORTE 

Minerální krmivo pro skot, ovce, kozy, prasata, psy, stříbrné lišky, králíky, drůbež a 
exotické ptactvo 

Výrobce: Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika 
provoz 1, Tyršova 409/40, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika 

Schvalovací identifikační číslo provozu: α CZ 800585-01 

Složení: Uhličitan vápenatý, dihydrogen a hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát 
(monodikalcium fosfát), uhličitan hořečnatovápenatý  

Analytické složky: 

vlhkost:  10,0 % 
vápník (Ca):  300,0 g/kg   
fosfor (P):  76,0 g/kg  
hořčík (Mg) : 7,0 g/kg  
sodík (Na) :  1 g/ kg   

Doplňkové látky: 

Nutriční doplňkové látky (sloučeniny stopových prvků): 
železo (3b103 - síran železnatý monohydrát (FeSO4.H2O), 3b106 - chelát železa a 
aminokyselin hydrát (Fe(x) 1-3.n H2O)) 8000 mg/kg 
jód  (3b201 - jodid draselný (KI)) 35 mg/kg 
měď (3b404 - oxid měďnatý (CuO), 3b406 - chelát mědi a aminokyselin hydrát (Cu(x) 1-3.n 
H2O)) 280 mg/kg 
mangan (3b502 - oxid manganatý (MnO), 3b504 - chelát manganu aminokyselin hydrát (Mn 
(x)1-3.n H2O)) 225 mg/kg 
zinek (3b603 - oxid zinečnatý (ZnO), 3b607 - chelátová forma zinku, hydrát (v pevné formě) 
(Zn (x)1-3.n H2O)) 1800 mg/kg 
Senzorické doplňkové látky:  
2a Ostatní barviva 
E 172 oxid železitý (Fe2O3)  
2b Přírodní produkty - botanicky definované 
Vanilkové aroma 0,6 g/1 kg 
 
Účel použití: K doplnění minerálních látek do krmné dávky. 

Aplikace: Perorálně v krmivu. 

Dávkování: 

Skot: 30 - 60 g denně, tj. vrchovatou polévkovou lžíci 1-2 krát denně. Ve velkochovech na 
každých 10 - 14 krav půllitrovou nádobu prášku 1-2 krát denně. 

Telata: podle velikosti 10 - 30 g denně, tj. vrchovatou kávovou lžičku 1-3 krát denně. 

Ovce, kozy: 10 g denně, tj. rovnou kávovou lžičku 2 krát denně. 

Jehňata: nejmenším na špičku nože 1-3 krát denně, povyrostlým 3-5 g denně, tj. slabou až 
rovnou kávovou lžičku 1 krát denně. 

Prasata: rovnou kávovou lžičku 1-2 krát denně, nebo vrchovatou kávovou lžičku na každé 3 
kusy 3 krát denně /5-10 g/. 



Selata: nejmenším na špičku nože 1-3 krát denně, povyrostlým 3-5 g denně, tj. slabou až 
rovnou kávovou lžičku 1 krát denně, nebo na každé 3 kusy vrchovatou kávovou lžičku 1-2 
krát denně. 

Psi, stříbrné lišky: 1-5 g denně, tj. na špičku nože 2 krát denně, až rovnou kávovou lžičku  
1 krát denně. 

Králíci: na špičku nože 1 krát denně. 

Drůbež: 0,5-1,5 g denně, tj. na špičku nože 1-3 krát denně, na 10 slepic nebo 50 - 100 kuřat 
denně rovnou až vrchovatou kávovou lžičku. Kachňatům a housatům úměrně více podle 
tělesné hmotnosti. 

Exotické ptactvo: na špičku nože do 100 g měkkého krmiva. 

Ochranné lhůty: Bez ochranných lhůt. 

Skladování: V suchu, v neporušených, řádně uzavřených původních obalech při teplotě do 
25oC. 

 

Číslo partie: 

Minimální trvanlivost do: 

Obsah: 1 kg, 5 kg 

Datum poslední revize textu: 31/08/18 

 

Pouze pro zvířata! 


	VITAPLASTIN FORTE

