
VETARUMEX 
Ruminantlar İçin Tamamlayıcı Mineral Yem 
Ürün kodu: DV3102771 
Kullanım amacı ve tarifnamesi 
Ruminasyonu başlamış sığır, koyun ve keçiler için bağırsak flora düzenleyici ve mineral 
desteği olarak kullanılır. 
Sığırlara günde 125 g’lık bir poşet, koyun ve keçilere de 25 g (1/5 poşet) miktarında direk 
ağızdan ya da hayvanın yemine karıştırılarak kullanılır. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net ağırlık: 125 g 
 
 
Analitik Bileşenler: 

  
  
  
 
 
 
 
 

*Tespit edilebilir düzeyde içermemektedir. 

Tanım 
no. Katkı adı  Aktif Madde Her 125 gr’da 

İz Elementler  

3b506 Glisinin Mangan şelatı, hidrat Mangan 562,5 mg 

E1 Glisinin Demir şelatı, hidrat Demir 937,5 mg 

3b607 Glisin hidratın çinko şelatı (katı) Çinko 562,5 mg 

E4 Glisinin Bakır şelatı, hidrat Bakır 250 mg 

3b305 Kobalt sülfat heptahidrat   Kobalt 12,5 mg 

Bağlayıcılar, topaklaşmayı önleyici maddeler ve koagülanlar   

E551a Kolloidal silika  625 mg 

Aminoasitler, bunların tuzları ve analogları   

3c301  DL-Metiyonin Metiyonin 5.000 mg 

Koruyucular   

E282 Kalsiyum propiyonat Kalsiyum propiyonat 50.000 mg 

Bağırsak Flora düzenleyiciler   

4b1710 
Saccharomycescerevisiae 
MUCL 39885  
 

Saccharomyces 
cerevisiae 2,25x1011  CFU 

Ham Kül: %90  Kalsiyum: %20 
Fosfor: 0 * Magnezyum: 0* Sodyum: 0* 

Bileşenler: 
Kalsiyum karbonat (11.1.1) 

Sorbitol (13.5.5) 
Aromatik karışım 



Depolama: 
Direkt güneş ışığı almayan kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. 
 
En kısa depolama ömrü: 
Üretim tarihinden itibaren 18 ay içinde kullanılmalıdır. 
 
Uyarılar:  
Koyunlar için: Yem maddelerindeki bakır miktarı 10 mg/kg seviyesini aştığında bazı koyun türlerinde 
zehirlenmelere yol açabilir. 
Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra: Yemdeki bakır düzeyinin 20 mg/kg’ın altında olması 
halinde yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır mera otları sığırlarda bakır yetersizliğine neden olabilir. 
Kullanım sırasında gözlük ve eldiven takılmalıdır. 
Solunum, deri yoluyla temas veya göz yoluyla temastan kaynaklanabilecek olası riskleri önlemelidir. 
Tam yemde kobalt takviyesinin 0,3 mg/kg ile sınırlandırılması tavsiye edilir. Bu kapsamda, yerel 
koşullardan kaynaklanan kobalt yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan risk ve rasyonun bileşimi dikkate 
alınmalıdır. 
  
Üretici işletme: 
VİTARAL YEM KATKILARI SAN. ve TİC.LTD. ŞTİ. 
Beylikdüzü Sanayi Sitesi No: 143-144 
Büyükçekmece-İSTANBUL 
İşletme onay belgesi tarih ve no: 13.02.2013 / α -TR-3400065 
 
Üretimi yaptıran işletme: 
DEVA HOLDİNG A.Ş. 
Halkalı Merkez mah. Basın Ekspres cad. No:1 Küçükçekmece /İSTANBUL Tel: 0212 6929292 
İşletme onay belgesi tarih ve no: 27.10.2017-YK-TR-3400939 
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