Vasikoiden aloitusohjelma

Aloitusohjelma lyhyesti
Syntymä
8 vrk
ikäinen

Colofeed

Enerfeed

vasta-aineet + energia

rauta + vitamiinit

Vigofeed
Tuottaa energiaa ja parantaa suolistobakteerien
toimintaa ympäristöolosuhteiden tai sään
vaihtuessa ja siirryttäessä maidonkorvikkeisiin.

Hydrafeed Gel

Ripuliin

Heikkovoimaisille, alle 4 vrk ikäisille vasikoille ja
maidonkorvikkeisiin siirryttäessä.

Hydrafeed
Alle kuukauden ikäisille vasikoille ripulin hoitoon.

Diafeed
vasikka voi juoda itse / suojaa suoliston
limakalvoja

VP-SERVICE OY

BIONAGRO

Digesfeed
vasikoille ripulin uhatessa

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi
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Colofeed
Ravintolisä vastasyntyneille
vasikoille
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Pakkaus: 6 x 60 ml ruisku.

KÄYTTÖOHJE

1
2
3

Annetaan
vasikalle
24 tunnin
kuluessa
syntymästä.

Pasta annetaan vasikalle suoraan ruiskusta suuhun.

20 ml 20 ml 20 ml

Pienelle ja heikolle
vasikalle annoksen voi
jakaa kolmeen osaan
ja syöttää seitsemän
päivän aikana
syntymän jälkeen.

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

Ternimaidolla vahvistettu ravintolisä,
korkea energiasisältö (MLFC)
vastasyntyneille vasikoille.

Vasikoiden aloitusohjelma
VP-SERVICE OY

BIONAGRO

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Colofeed

Ravintolisä vastasyntyneille vasikoille
Mitä?
Ternimaidolla vahvistettu ravintolisä vastasyntyneille vasikoille, korkea energiasisältö
(MLFC)
• Hivenaineita
• Kananmunajauhetta jossa vasta-aineita ( IgY) – suojaa sairauksilta
• Echinacea purpurea – Kaunopunahattu
• Probiootteja - Sikuri

Miksi?
Antaa vasikan elämälle parhaan alun. Käynnistää vasikan oman
immuunijärjestelmän ja antaa nopeasti energiaa

Koska?

•
•
•

Heti syntymän jälkeen - Annoksen voi jakaa kolmeen osaan (3 x 20
ml)
Vaikean vasikoinnin jälkeen
Heikko vasikka – voidaan antaa seitsemän päivän kuluessa
syntymästä ja toistaa annos saman jakson aikana

Kuinka?
Pasta ruiskutetaan suoraan vastasyntyneen vasikan suuhun.
Ternimaito on hyvä alku vasikan elämälle ja parantaa erityisesti
ensimmäisen vasikoinnin onnistumista.
Ternimaito ei ole pelkkää maitoa, vaan siinä on kolme tärkeää tekijää:
• Laatu Onko emän oman ternimaidon laatu varmistettu. Hivenaineiden
määrä riippuu ruokinnan laadusta tiineyden aikana.
• Määrä (vasta-aineiden saanti 200 - 300 grammaa ensimmäisen 24
tunnin aikana.
• Kriittinen aika Immunoglobuliinin Pakkauksen sisältö:
tuotanto loppuu vuorokauden
6 x 60 ml ruisku.
kuluttua ja 8 vrk kuluessa
Säilyvyys 24 kuukautta.
hivenaineiden alkuvarasto on
Säilytetään kuivassa ja viileässä.
kulunut loppuun.
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Enerfeed
Ravintolisä vastasyntyneille
vasikoille
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Pakkauksen sisältö:12 x 15 ml ruiskut.

KÄYTTÖOHJE

1
2
3

Annetaan heti
vasikoinnin jälkeen.
Voidaan antaa kolmen
viikon kuluessa
syntymästä.

Pasta annetaan
vasikalle suoraan
ruiskusta suuhun.

TAI
+

Jos ternimaidon laatu
on hyvä, paras tulos
tulee ENERFEEDilla.
Jos ternimaito on
heikkolaatuista tai
laatu on epävarma,
valitse COLOFEED ja
ENERFEED

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

Ravintolisä joka torjuu raudanpuutetta
ja antaa vastasyntyneelle vasikalle
lisäenergiaa.

Vasikoiden aloitusohjelma

Enerfeed

Ravintolisä vastasyntyneille vasikoille.

Mitä?
Ravintolisä joka torjuu raudanpuutetta ja antaa
vastasyntyneelle vasikalle lisäenergiaa.
Sisältää:
1. Rautapaketti - rautakelaatti
2. Energiapaketti (MLFC)
3. Vitamiinipaketti (C ja B)

Miksi?
50 % kaikista vasikoista syntyy rautavajauksisina => heikko elinvoima
Elinvoiman määrittely:
Vasikan ikä
Aika
Nostaa pään
Yrittää nousta jaloilleen
Pääsee pystyyn ilman apua
Yrittää syödä
Syö ilman apua oma-aloitteisesti
Lämpö tasautuu (peräaukosta mitattu) 38,5 °C-39 °C

3 min.
20 min.
60-90 min.
1-2 tuntia
2-4 tuntia
1-3 tuntia

Jokainen kuluva minuuti heikentää passiivisen immuniteetin
siirtymistä
Elinvoimainen vasikka nousee ja juo ternimaitoa=> hyvä alku => kehittyy
hyväksi vasikaksi

Koska?
VP-SERVICE OY

BIONAGRO

•
•
•
•

Heti vasikoinnin jälkeen
Voi antaa kolmen viikon ajan syntymän jälkeen
Jos ternimaidon laatu on hyvä, paras tulos tulee ENERFEEDilla.
Jos ternimaito on heikkolaatuista tai laatu on epävarma, valitse
COLOFEED ja ENERFEED

Pakkauksen sisältö:

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Kuinka?
Ruiskusta suoraan suuhun.

12 x 15 ml ruisku.
Säilyvyys 24 kuukautta.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Maatalousammattilaiselle

VP-SERVICE OY

BIONAGRO

Vigofeed
Ravintolisä vasikoille 8 vrk iästä
lähtien.

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Pakkaus 10 x 20 ml ruiskua.

KÄYTTÖOHJE

1
2

Ternimaidosta
maidonvastikkeeseen
siirryttäessä

Yksi annos suuhun ruiskulla.

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

Antaa energiaa ja vastustuskyvylle ja
terveydelle tarvittavia hivenaineita.

Vasikoiden aloitusohjelma

Vigofeed
Ravintolisä vasikoille

Mitä?
Ravintolisä vasikoille 8 vrk iästä

•

Sisältää helposti imeytyviä kelatoituja
mineraaleja ja vitamiineja

•
•

Energialisä Acerola-marjoista
Suolistobakteerien stimulointi hiivan ja sikuri-inuliinin avulla

Miksi?
Monilla vasikoilla on vitamiini- ja hivenainepuutos viikko syntymästä.

•

Antaa energiaa ja vastustuskyvylle ja terveydelle tarvittavia
hivenaineita.

•

Varmistaa hyvän siirtymisen emon maidosta maidonvastikkeeseen
ilman ruoansulatusongelmia

Koska?
Ternimaidosta maidonvastikkeeseen siirryttäessä

Kuinka?
Yksi annos suuhun ruiskulla.
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Pakkauksen sisältö:
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

10 x 20 ml ruisku.
Säilyvyys 24 kuukautta.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Maatalousammattilaiselle
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Hydrafeed Gel
Ravintolisä vasikoille
Palauttaa elektrolyyttitasapainon ja
estää siten kuivumisen.
Syntymän jälkeisen ripulin torjuntaan
ja heikoille vasikoille, jotka eivät jaksa
juoda itse.

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

KÄYTTÖOHJE

1
2

Syntymän jälkeisen
ripulin torjuntaan ja
heikoille vasikoille,
jotka eivät jaksa juoda
itse.

Annostele 15 ml Hydrafeed Gelia 2 x vrk 2 - 3 vrk ajan
suoraan suuhun.

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

Pakkauksen sisältö: 6 x mitta-asteikollinen ruisku, 60 ml / kpl.

Vasikoiden aloitusohjelma

Hydrafeed Gel
Ravintolisä vasikoille
Mitä?

•
•

Suuhun annosteltava geeli
Yksittäisannokset ruiskussa

Miksi?

•
•

Palauttaa elektrolyyttitasapainon ja estää siten kuivumisen.
Energialisä

Koska?

•
•

Syntymän jälkeinen ripuli
Heikoille vasikoille, jotka eivät jaksa juoda itse.

Kuinka?
Annostele 15 ml Hydrafeed Gelia 2 x vrk 2 - 3 vrk ajan suoraan suuhun.

VP-SERVICE OY
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Pakkauksen sisältö:
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

6 x mitta-asteikollinen ruisku,
60 ml / kpl.
Säilyvyys 24 kuukautta.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Maatalousammattilaiselle
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Hydrafeed
Ravintolisä ripulista kärsiville
vasikoille.

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

KÄYTTÖOHJE

1

Annetaan n.
kuukauden
ikään asti
ripulista kärsiville
vasikoille.

VRK

1-3

+
2l
1

2

3

1 pussi (100 g)
liuotetaan 2 litraan
haaleaa vettä. Anna
eläimelle 2 litraa
2-3 kertaa / vrk 2-3
päivän ajan.

Jos vasikka saa myös maitoa annostelu voi
olla esim. 1 - 2 litraa liuosta, jota seuraa
1 litra maitoa tunnin kuluttua 2 - 3 kertaa /
vrk.
Kolmannella ja neljännellä kerralla annetaan ruokinnan yhteydessä yksi litra liuosta,
jota seuraa litra maitoa tunnin kuluttua.

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

Pakkauksen sisältö: 16 x 100 g
annospussit.

Vasikoiden aloitusohjelma

Hydrafeed
Ravintolisä ripulista
kärsiville vasikoille.
Mitä?
Ravintolisä ripulista kärsiville vasikoille.

Miksi?
Ripulin hoitoon
• Elektrolyytti- ja nestetasapainon vakauttamiseen
• Helposti imeytyvä energialisä
• Nopea siirtyminen maitopohjaiseen ruokavalioon
• Välitön nesteytys

Koska?
Ripulin hoitoon vasikoilla 1 kk ikään asti.

Kuinka?
1 pussi (100 g) liuotetaan 2 litraan haaleaa vettä. Anna eläimelle 2 litraa
2-3 kertaa / vrk 2-3 päivän ajan.
Annostelu vasikalle (40-50 kg)
Anna eläimelle 2 litraa 2-3 kertaa / vrk 2-3 päivän ajan.
Jos vasikka saa myös maitoa annostelu voi olla esim. 1 - 2 litraa liuosta,
jota seuraa 1 litra maitoa tunnin kuluttua 2 - 3 kertaa / vrk.

VP-SERVICE OY

Kolmannella ja neljännellä kerralla annetaan ruokinnan yhteydessä yksi
litra liuosta, jota seuraa litra maitoa tunnin kuluttua.

BIONAGRO

Pakkauksen sisältö:
PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

16 x 100 gramman annospussit.
Säilyvyys 24 kuukautta.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Maatalousammattilaiselle
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Diafeed
Ravintolisä ripulista kärsiville vasikoille
Pakkauksen sisältö 21 annospussia, 70 g /
pussi.

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

KÄYTTÖOHJE

VRK

1

1 pussi Diafeed®ia
liuotetaan 2 litraan haaleaa
vettä (40°C) ja annetaan
eläimelle kolmesti
vuorokaudessa.

+
2l
1

2

3

VRK

2

+

1l

1

+
1l

2

VRK

3

+

+
1l

1

1l

2

Jos vasikan olo on
parantunut selvästi sekoita
yksi pussi Diafeed®ia 1
litraan vettä ja 1 litraan
haaleaa maitoa. Annetaan
eläimelle 2 x vrk.
Jos eläimen olo ei
ole kohentunut, sama
annostelu kuin vrk 1.
1 pussi Diafeed® ia
liuotetaan 1 litraan haaleaa
vettä (40°C) + 1 litraan
maitoa. Annetaan eläimelle
2 x vrk.
Ota yhteyttä eläinlääkäriin
jos eläimen olo ei parane
havaittavasti.

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

1

Annetaan ripulista
kärsivälle vasikalle heti
syntymästä n. 15 vrk asti.

Vasikoiden aloitusohjelma

Diafeed

Ravintolisä ripulista kärsiville
vasikoille.
Mitä?
Ravintolisä ripulista kärsiville vasikoille.
Sekoitetaan haaleaan veteen/maitoon, 1 pussi pulveria 2 litraan nestettä

Miksi?
Ripulin hoitoon
• Elektrolyytti- ja nestetasapainon vakauttamiseen
• Energialisä
• Suojaa suoliston limakalvoja
• Probiootit – ylläpitävät tervettä bakteerikantaa ja vähentävät
patogeenisten mikro-organismien kasvua suolistossa

Koska?

•

Annetaan ripulista kärsivälle vasikalle heti syntymästä n. 1 kk ikäiseksi.

Kuinka?
Käyttöohje:
1. päivä: 1 pussi Diafeed®ia liuotetaan 2 litraan haaleaa vettä (40°C) ja
annetaan eläimelle kolmesti vuorokaudessa.

2. päivä: Jos vasikan olo on parantunut selvästi sekoita yksi pussi
Diafeed®ia 1 litraan vettä ja 1 litraan haaleaa maitoa. Annetaan eläimelle
kahdesti vuorokaudessa.
Jos eläimen olo ei ole kohentunut, sama annostelu kuin vrk 1.
VP-SERVICE OY
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PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

3. päivä: 1 pussi Diafeed® ia liuotetaan 1 litraan haaleaa vettä (40°C) + 1 litraan maitoa. Annetaan eläimelle kahdesti vuorokaudessa.
Ota yhteyttä eläinlääkäriin jos eläimen olo ei parane havaittavasti.

Älä anna samanaikaisesti muiden
glukoosia ja elektrolyyttejä sisältävien nesteyttäjien kanssa.

Pakkauksen sisältö:
21 annospussia, 70 g / pussi.
Säilyvyys 24 kuukautta.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Maatalousammattilaiselle

VP-SERVICE OY
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Digesfeed
Ravintolisä vasikoille
ripuliriskin aikana

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Pakkauksen sisältö: 6 x mitta-asteikollinen ruisku, 60 ml / kpl.

KÄYTTÖOHJE

1
2

Ripulin torjuntaan.

Annostele 15 ml Digesfeedia suoraan suuhun aamulla
ja illalla kahden päivän aikana.

Digesfeed

Maatalousammattilaiselle

Vasikoiden aloitusohjelma

Suojaa suoliston limakalvoja.
Erityisesti vasikoille ripuliriskin aikana.
Voidaan antaa riskiaikana ja sen jälkeen.

Vasikoiden aloitusohjelma

Digesfeed
Ravintolisä vasikoille
ripuliriskin aikana.

Mitä?

•
•

Suuhun annosteltava geeli
Yksittäisannokset ruiskussa

Miksi?
Suojaa suoliston limakalvoja.
Sisältää mm. aktiivihiiltä, jonka imeyttämis- ja sitomiskyky tekevät siitä
tärkeän suoliston ja verenkierron puhdistajan.
Siten se auttaa vähentämään ripulin jälkeisiä ongelmia.

•
•
•
•
•

Suojaa vasikan suoliston limakalvoja
Kehittää suoliston bakteerikantaa
Stimuloi immuunijärjestelmää
Helposti imeytyvä energialisä
Varmistaa optimaalisen maidonkorvikkeen käytön alun ilman
ruoansulatusongelmia

Koska?
Erityisesti vasikoille ripuliriskin aikana. Voidaan antaa riskiaikana ja sen
jälkeen.
VP-SERVICE OY
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PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Kuinka?
Annostele 15 ml (1/4 ruiskun sisällöstä) Digesfeedia suoraan suuhun
aamulla ja illalla kahden päivän
aikana.

Pakkauksen sisältö:
6 x mitta-asteikollinen ruisku,
60 ml / kpl.
Säilyvyys 24 kuukautta.
Säilytetään kuivassa ja viileässä.

Maatalousammattilaiselle

