
Blocuri minerale pentru lins și 
găleți cu melasă pentru lins

Substanțele minerale sunt un factor important al me-

tabolismului. Sunt de neînlocuit pentru organismul 

animalului. Pentru atingerea unei stări de sănătate 

bune și a unei valorificări adecvate este necesară asi-

gurarea unui consum suficient al acestora în formă 

utilizabilă. Una dintre metode este administrarea de 

blocuri minerale pentru lins și găleți cu melasă pentru 

lins.

Blocuri minerale pentru lins și găleți cu melasă pentru 

lins au ca element de bază sarea furajeră (clorura de 

sodiu), care singură sau în combinație cu alte macro 

sau microelemente asigură necesarul de minerale.

Elementul de bază al găleților cu melasă pentru lins 

este melasa, o sursă importantă de energie. Aceste 

substanțe de lins se folosesc pentru completarea de 

lungă durată a rației de furaje cu energie instanta-

nee, care asigură ulterior utilizarea altor componen-

te ale furajelor. Substanța este completată cu un pre-

mix de microelemente și vitamine. 
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Sarea de lins normală
este recomandată pentru toate categoriile de animale de gospodărie și de pădure. 
Ca element de bază avem sare furajeră pură. Datorită tehnologiei de producție cubul 
este foarte stabil și consumul animalelor uniform.
Conținut: sodiu 39 %

Bloc mineral 
este recomandat pentru toate categoriile de animale de gospodărie și de pădure. 
Ca element de bază avem sare furajeră cu carbonat de calciu și magneziu com-
pletată cu un premix de microelemente. Datorită compoziției sale blocul mineral 
asigură 1/3 din necesarul de substanțe minerale în rația furajeră. 
Conținut: sodiu 37 %, calciu 1,2 %, magneziu 0,7 %.

Bloc mineral fără cupru
este recomandat în cazul cerinței de conținut redus de cupru. Aceasta se referă în 
principal la creșterea ovinelor. Concomitent se poate utiliza pentru toate categoriile 
de animale de gospodărie și de pădure. Ca element de bază avem sare furajeră cu 
carbonat de calciu și magneziu completată cu un premix de microelemente. 
Conținut: sodiu 37 %, calciu 1,1 %, magneziu 0,6 %.

SELFID®
este un bloc mineral de lins cu conținut ridicat de seleniu, din care 50% în formă 
organică. Este recomandat pentru toate categoriile de animale de gospodărie în 
special pentru bovinele de carne, unde există cerința continuă de administrare a 
macro și microelementelor. Motivele problemelor de menținere a nivelului optim 
de microelemente la bovine, în special seleniu, sunt câteva:

-   Transformarea marcantă a furajelor și nutrețurilor în conținutul  prezenței naturale a seleniului.
-   Microflora rumenului reduce folosirea selenitului de sodiu, îl păstrează în formă utilizabilă în cantitate mai mică de 25%.
-   Seleniul anorganic nu poate fii stocat în organism, este eliminat fără asigurarea de rezerve suficiente în țesuturi.
-   Deficitul de seleniu se menține în ciuda adăugării de 0,3 mg de seleniu anorganic în rația zilnică.

Elementul de bază este sarea furajeră cu oxid de magneziu completată cu un premix de microelemente.
Conținut: sodiu 34 %, magneziu 4,2 %, seleniu 48 mg/kg (din care 24 mg/kg în formă organică).



PREGSEL
este un bloc mineral de lins cu un conținut ridicat de seleniu și cupru. Este recomandat 
în special pentru bovine tinere și creșterea pe pășune a bovinelor. Conținutul ridicat 
de cupru acționează preventiv împotriva anemiei, creșterii încetinite, consumului de 
furaje și problemelor de reproducție. Nu se recomandă pentru ovine.  
Conținut: sodiu 34 %, magneziu 4,2 %, seleniu 48 mg/kg (din care 24 mg/kg în formă 
organică), cupru 1850 mg/kg.

Equestrian Apple Block, 
Equestrian Carrot Block
sunt săruri minerale de lins pentru cabaline. Compoziția substanței cores-
punde cerințelor specifice ale fiziologiei cabalinelor. În special cabalinele la 
efort elimină prin transpirație potasiu, sodiu și clor, care sunt ulterior recu-
perate prin substanțe speciale de lins. 
Conținut: sodiu 35,9 %, magneziu 1 %, calciu 0,9 %, potasiu 0,01  %, fosfor 0,01%.

HYPERMAG BLOCK
bloc mineral de lins cu un conținut ridicat de magneziu (10%). Acest element este decisiv 
pentru prevenirea tetaniei de pășune la animale. La fel este de remarcat impactul semnificativ 
de protecție împotriva laminitei cabalinelor. Este indicat pentru toate categoriile de animale 
de gospodărie.
Conținut: sodiu 29,9 %, magneziu 10 %.

Sare gemă
Este recomandată pentru toate categoriile de animale de gospodărie și de pădure.

VITAMOLIX® Ruminant 
este o substanță de lins pe suport de melasă recomandată pentru toate categoriile 
de rumegătoare. Conținutul ridicat de zaharuri contribuie la dezvoltarea microflorei 
rumenului, stabilizarea pH a acestuia, producerea salivei și îmbunătățirea consumului 
de furaje. Baza VITAMOLIX Ruminant este melasa completată cu grăsime vegetală și 
un premix de microelemente și vitamine. Procesul de fabricație asigură o stabilitate 
ridicată fără folosirea agenților de întărire. 
Conținut: orice fel de zahar ca zaharoză 42 %, proteine brute 4 %, magneziu 2,5 %, cenușă 20 %.



Conţinut la 1 kg Sarea de lins 
normală

Bloc 
mineral 

Bloc mineral 
fără cupru SELFID® PREGSEL Equestrian 

Apple Block
Equestrian 

Carrot Block
HYPERMAG 

BLOCK
Vitamolix® 
Ruminant Sare gemă

Zaharuri %  42

Proteine %  4

Sodiu % 39 37 37 34 34 35,9 35,9 29,9 39

Calciu % 1,2 1,1 0,9 0,9  3,45

Fosfor % 0,01 0,01  1,15

Magneziu % 0,7 0,6 4,2 4,2 1 1 10,00 2,5

Potasiu % 0,01 0,01

Zinc mg 8 250 1 000 3 700 3 700 1 300 1 300 305 2 610

Mangan mg 6 600 1 000 3 000 3 000 1 250 1 250 800 1 410

Cupru mg 1 650 850 1 850 500 500 200 790

Fier mg 700 300 1 000 1 500 1 500 900 3 320

Cobalt mg 25 20 22 22 55 55 50 21

Iod mg 100 100 95 95 60 60 50 68

Seleniu mg 25 20 24 24 10 10 5 16

Seleniu org. mg 24 24 

Vitamină A u.m.  150 000

Vitamină D3 u.m.  30 000

Ambalare 

Cuburi 5 kg și 10 kg, găleți de plastic 25 kg

Termen de valabilitate 

2 ani de la fabricație. A se păstra într-un loc rece și 
întunecos.

Alte informații obțineți de la specialiștii noștri.
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