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• Hea kasvu võimekus 

• Kvaliteetne valik -väga hea 

väärtusega piima koostisosad 

• Väga hea lahustuvus ja 

stabiilsus 

• Stimuleerib vatsa arengut 

• Turvaline pakend 

Noorte mäletsejaliste piimaasendajaid tuleb välja arendada 

ja toota suurima põhjalikkusega, et rahuldada arvukaid 

toitumisalaseid ja praktilisi nõudmisi, rakendades selleks 

eelnevaid põhjalikke teadmisi piima tooraineallikate 

kvaliteedi ja kasutatavuse kohta. 

Denkaviti laialdane kogemus, mis on saadud Denkaviti 

pikaajalisel tegevusel lihavasikate kasvatamisel, on 

usaldusväärne baas piimaasendajate väljatöötamiseks. Kõigi 

toorainete seeduvusega seotud kogemuste ja oskusteabe 

ning uuenduslike kombineeritud tootmismeetodite 

rakendamine võimaldab Denkavitil pakkuda sobivat 

piimaasendajat, mis vastab kõigile spetsiifilistele 

söötmisalastele ja fÜSIOLOOGILISTele vajadustele. 

 

USALDUSVÄÄRNE BAAS 
Denkaviti piimaasendajate koostis põhineb pidevate uuringute ja 

katsete tulemustel, säilitades  toodete kõrgema kvaliteedistandardi 

vastavalt loomade vajadustele. Denkaviti NÜÜDISaegne uurimiskeskus 

ja labor kannavad võtmerolli. Meie põhjalikus kvaliteedikontrollis 

ning on teerajajaks olemasolevate piimaasendustoodete 

pideval täiustamisel, et need vastaksid vasikate kasvatamise 

kontseptsioonidele. 

 

OMADUSED 
Kuna piimaasendaja kõige olulisemaks koostisosaks on piim 

kui tooraineallikas, siis on äärmiselt oluline, et piimatoodete 

komponentidena kasutatakse hästi töödeldud, väga kindla ja PÜSIVA 

koostisega toorainet. Denkamilk Superstart on suurepärase maitse  

ja kõrge kasvupotentsiaaliga. Denkamilk Superstart on välja töötatud 

vasikate produktiivseks kasvatamiseks. 
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JUHISED PIIMAASENDAJA VALMISTAMISEKS 
JA SÖÖTMISEKS*)  

 
FEEDING SCHEDULE 

 

VASIKA VANUS 
PIIMA KOGUS (L) 125 G 

LIITRI KOHTA 
TOITMISKORDI 

PÄEVAS 

1 - 3 päeva Ternespiim 

4 - 7 päeva 1,75 - 2,0 2 

2 nädalat 2,0 - 2,25 2 

3 nädalat 2,5 2 

4 - 6 nädalat 3,0 2 

7 nädalat 2,5 2 

8 nädalat 3,0 1 

9 - 10 nädalat 2,0 1 

 
SEGAMISTABEL 125 G/LIITRI PIIMA VALMISTAMISEKS 
SOOVITUD PIIMA 

KOGUS (L) 
PULBRI KOGUS 

(G) 
SOOVITUD PIIMA 

KOGUS (L) 
PULBRI KOGUS 

(KG) 

2 250 12 1,50 

3 375 14 1,75 

4 500 16 2,00 

5 625 18 2,25 

6 750 20 2,50 

7 875 22 2,75 

8 1.000 24 3,00 

9 1.125 26 3,25 

10 1.250 28 3,50 

11 1.375 30 3,75 

KVALITEET JA OHUTUS  
Denkamilk Superstart koostises on ÜHTLASelt kõrge kvaliteediga 

toorained, sisaldades ainult rafineeritud taimeõlisid, mis on hästi 

emulgeeritud ja õiges vahekorras rasvhapetega. Vasika soolestiku 

ohutus tagatakse kerge hapestamise teel sidrunhappega, 

eeterlike õlide lisamise ning prebiootikumide ja probiootikumide 

kasutamisega. 

 

PROTEIINID JA ENERGIA  
Denkamilk Superstart sisaldab vajalikke hästi seeditavaid 

piimakomponente, sealhulgas kõrge kvaliteediga piimavalku. 

Toorainete ning valkude/energia vahekord on tasakaalus, 

saavutamaks optimaalne kasv ja vatsakese efektiivne areng kuni 

jõu- ja koresööda söötmisega alustamiseni. 

 

MIKROELEMENDID  
Denkamilk Superstart sisaldab kõiki vajalikke vitamiine, mineraale 

ja mikroelemente õiges vahekorras ning see on viidud kooskõlla 

vasika igapäevaste vajadustega. Mikroosakesed tagavad selle, et 

vasikatel ei teki nende puudujääki. 

 
 

JUHEND 6 LIITRI PIIMA SEGAMISEKS  

 
1 6 liitri piima valmistamiseks kasutage 4 liitrit (kaks 

kolmandikku) vett temperatuuril 45–55 ° C. 

 
2 Lisage vajalik kogus pulbrit, st 125–160g *) iga 

valmistatava piima liitri kohta. 

 
Segage vispliga kuni pulber on lahustunud. Piimatasko 

segisti kasutamisel segage 3 minutit. Lisage vett, kuni 

vajalik kogus (6 liitrit) ja temperatuur (41–42 ° C) on 

3 saavutatud. Piimatasko segamine veetemperatuuril ÜLE 
65 ° C võib rikkuda valkude ja vitamiinide vahekorda 

ning seda tuleks vältida. Soovitatav joomistemperatuur 

on 41–42 ºC. 

 
 

*) Kui vajate abi spetsiifilistes kÜSIMUSTes oma veisefarmi kohta, 

palun pöörduge Anu Ait OÜ MÜÜGINÕUSTaja poole

Denkavit toodete edasimüüja Eestis 
on Anu Ait OÜ 

www.anuait.ee  

 

  


