
BasisFeeder šėrykla 
Ekonomiškai  optimaliam  ir  fiziologiškai  priimtinam  laisvai  pasirenkamų
mineralinių papildų naudojimui ganomiems galvijams ir avims

 Guminio dangčio pagalba nuo lietaus ir purvo 
apsaugomi brangūs mineraliniai papildai, 
galvijai savo galvomis lengvai pastumia dangtį 
kai ėda.

 Šėrykla pagaminta iš patvaraus plastiko ir 
gumos, sveria šiek tiek daugiau nei 18 kg ir 
apytiksliai yra 80 cm pločio ir 34 cm aukščio.

 Nuožulnios išorinės sienelės  ir patogus aukštis
užtikrina, kad gyvūnai ant šėryklos neužlips ir 
jos nesumindžios.

 Turi tris skyrius po 17 l, lygius, pavyzdžiui, trims
kiekiams po 40 kg laisvai pasirenkamų 
mineralinių papildų, tai suteikia galimybę 
naudoti kelių rūšių mineralinius papildus vienu 
metu.

 Gali būti naudojamas tiek granuliuotiems 
mineralams, tiek melasos mineralams 
kibiruose, ir taip pat laižalams.

 Lengva perkelti į kitą vietą ir nebrangu 
transportuoti.

 Tinkamas visiems ganomiems galvijams ir 
avims.

 Trijuose skyriuose puikiai įtvirtinami 
kibirai iki 30 cm skersmens. Šiuo būdu 
apsaugoti melasiniai mineralai išlaiko 
apetitą keliantį drėgną paviršių.

 Dėl specialios trikampės formos ir 
užapvalintų kampų, BasisFeeder 
šėryklos transportavimas nėra brangus, 
nepaisant mažų matmenų, šėrykla yra 
talpi ir nebrangi, lyginant su kitomis 
šėryklomis. BasisFeeder šėrykla yra 
patentuota dėl savo unikalios ir 
inovatyvios formos.

 Trunka tik kelias valandas kol gyvūnai 
savo galvomis išmoksta pakelti guminį 
dangtį ir ėsti mineralus iš šėryklos.

 BasisFeeder šėrykla ypač tinka 
galvijams su ragais bei avims. Taip pat 
šėrykla tinkama neraguotiems 
galvijams.

 BasisFeeder šėrykla dėka savo spalvos ir
formos yra neatkreipianti dėmesio ir 
susiliejanti su aplinka.

 Paprastai šėryklos tvirtinti nereikia, bet 
esant poreikiui, galima tai daryti su 
poliu, kaip parodyta paveikslėlyje. Taip 
bus užtikrinta, kad šėrykla lieka savo 
vietoje.

Naujai patentuota!



 MineralRocker šėrykla 
 Įtikinama gamybos ekonomijos koncepcija iš Danijos

Granuliuotų mineralų papildai mineralų šėryklose yra 
fiziologiškai pranašesni už kitus šėrimo metodus ir tai kol 
kas yra pigiausias mineralinių papildų pateikimo būdas.

 Birūs mineraliniai papildai yra pigesni ir geresnės 
sudėties, nei melasos mineraliniai laižalai (voniose ar 
kibiruose). Melasos mineraluose yra nemažai melasos. 
Dažniausiai birių mineralinių papildų kaina yra ženkliai 
mažesnė, nei  melasos mineralinių laižalų kaina. Dėl to 
naudoti birius papildus yra nepalyginamai pigiau.

 Laižomoji druska nėra tikras mineralinis papildas. 
Laižomųjų akmenų sudėtyje paprastai yra daugiau nei 
95% druskos, apytiksliai 1% mikroelementų ir vitaminų ir 
labai mažas kiekis svarbių makromineralų, tokių kaip 
magnio oksidas, fosforas ir siera.  Laižomieji akmenys 
nėra pakankama žaliava siekiant užtikrinti optimalią 
gyvulininkystės produkciją. Kieta konsistencija 
neleidžia gyvuliams pasisavinti reikiamą kiekį būtinųjų 
medžiagų ir, kaip minėta, mineralų kiekis, esantis 
laižomuosiuose akmenyse, nėra pakankamas. 

 Jei vis dėl to naudojate melasos mineralinius laižalus 
kibiruose, geriausia yra laikyti juos BasisFeeder 
šėryklose. Tokiu būdu mineraliniai laižalai yra apsaugoti
nuo taršos, guminis dangtis saugo nuo saulės ir vėjo 
laižalo paviršių ir nuo sutrypimo.

Lyginant su melasos mineralais, investicija į mineralų šėryklą 
paprastai atsiperka jau po maždaug 1-3 mėnesių, naudojant 
pigesnius mineralinius papildus.

 Dėka unikalaus dizaino, 
mineralų šėryklos saugo 
mineralus nuo išpylimo.

 Šėryklos dangtis suteikia 
patikimą mineralų apsaugą 
nuo užterštumo.

 Svoris yra 39 kg, aukštis – 
88 cm, skersmuo – 77 cm.

 Šėrykloje telpa 50 kg 
mineralų ir išmaitina apie 
50 gyvulių.

*Įsigijus mineralų laižytuves iš UAB FARMO, vokiškiems Bergophor mineralams – pastovi 7 % nuolaida!

Įgaliotas atstovas Lietuvoje:  UAB FARMO,

                                      Europos pr. 77, Kaunas

                                Tel. 867438989, www.farmo.lt

*Sąlygos gali keistis.

Daugiau nei 25000
Europos ūkininkų jau

naudoja!
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