CALF’S CHOICE TOTAL® 100
Ainult naturaalsed ternespiimaasendajad annavad
vastsündinud vasikale ternese valke, rasva ja teisi olulisi
toitaineid, mida vasikas oma esimestel elutundidel vajab.

Miks Calf’s Choice Total® (CCT)?
u Naturaalne veise ternespiim - ei põhine vadakul ega munal.
u Sisaldab rikkalikult ternese rasva - oluline energiaallikas vasikatele kohe pärast sündi.
u Turvaline ja tõhus - ei sisalda haigusttekitavaid organisme; ohutus ja toime on testitud.
u Lihtne ja mugav kasutada - seguneb kiiresti vähem kui 15 sekundiga; säilivusaeg 3 aastat.

NÄIDUSTUSED

KOOSTIS

Võib kasutada emapoolse ternespiima rikastamiseks
või asendamiseks.

Veise kuivatatud ternespiim

Sisaldab rikkalikult ternese rasva, mis on
vastsündinud vasikatele väga vajalik energiaallikas.

ANALÜÜTILINE KOOSTIS (700g koti kohta)

CCT on suurepärane asendamatute ternese valkude,
kasvufaktorite ja teiste toitainete allikas, mis toetab
vasika tervist, kasvu ja pikaajalist tootlikkust.

Õlid (ternespiima rasvana)

CCT koostis ei põhine vadakul, munal, taimsetel
rasvadel või teistel ainetel, mida naturaalses
terneses ei esine. CCT on 100% veise täisväärtuslik
ternespiim, mille koostisesse pole midagi juurde
lisatud ega ka midagi ära võetud.

LISAAINEID 1 KG KOHTA

Toorproteiin
Lõplik maht

Antioksüdant - butüleeritud
hüdroksütolueen (E321)

46 %
22 %
1,85 L

35 mg

SÖÖTMISSOOVITUSED
Sööta esimesel võimalusel (ideaalis 2 tunni jooksul) pärast sündi.
Teine söötmise kord Calf’s ChoiceTotal®-i või kvaliteetse emapoolse ternespiimaga
peaks toimuma 6-8 tunni jooksul.
Ternese rikastamine esimesel ja järgnevatel söötmiskordadel toetab looma tervist ja mõjutab soodsalt
tulevast produktiivsust. Suurema koguse ternese söötmine on soovituslik kui vasikad on stressis või
hügieenitingimused pole head. Pidage nõu oma loomaarstiga.
Emapoolse ternese
ternese asendamiseks
asendamiseks või
või täiendamiseks
rikastamiseks CCT-ga
Emapoolse
Pakendite arv
arv
Pakendite

Vee kogus
kogus
Vee

Lõplik maht

Söötmiseesmärk
Söötmiseesmärk

0,5 (350
(350 g)
g)
0,5

625 mL
mL
625

925 mL

Rikastaminerikastamine

1,0 (700
(700 g)
g)
1,0

1,25 LL
1,25

Oluline asendamine
või rikastamine
1,85 L*
Oluline täiendamine
või baasasendaja

1,5(1050
(1050g)g)
1,5

1,8 LL
1,8

2,8 L

2,0
(1400
2
(1400
g)g)

2,5 LL
2,5

3,7 L

Oluline asendamine
Hea asendaja
Suurepärane
asendaja asendaja
Suurepärane

*Kasutage kuni 2l lutipudelit.
HOIATUS
*Võimalik sekkumine IBR/BVDV loomatervishoiu skeemidesse - mitte kasutada IBR / BVDV vabades karjades.
*Vasikad, kellele toodet söödetakse, võivad BDVD ja IBR antikehade testimisel osutuda mitmeks kuuks positiivseks.
Korduvad testid näitavad vähenevaid tiitreid ja/või negatiivset tulemust esimeseks eluaastaks.

