
VASIKATE STARTERSÖÖT 
LEVABON’IGA

Soovides kasvatada oma karja tugevad 
ja terved mäletsejad, tuleb neid juba 
esimesest elunädalast harjutada starter- 
ja koresöödaga!

Lisaks piimale vajavad noorloomad 
kasvamiseks startersööta, mis 
on rikastatud suurema koguse 
proteiiniga ning täiendavate 
mineraalide ja vitamiinidega. 
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Levabon’iga startersööt aitab vasikatel 
saavutada kiiremat juurdekasvu, 
toetada immuunsust, pakkudes 
kaitset haigusttekitavate bakterite 
eest ning arendada kiiremini välja 
mäletsejatele omast seedesüsteemi.

KASVATAME OMA KARJA TUGEVAD 
JÄRGLASED!



Vasikate starter koosneb kvaliteetsest toorainest, mille kogused on hoolikalt tasakaalustatud arvesta-
des Eesti kliimat ning loomade kasvu iseärasusi. Starteri põhikoostises on purustatud oder, nisujahu, 
purustatud mais, rapsikook, tatra kiud, sojakook, ekstrudeeritud lina, söödapärm, kaltsiumkarbo-
naat, naatriumkloriid, monokaltsiumfosfaat, dekstroos, melass ja söödaõli.
Kvaliteetsele toorainele lisaks sisaldab starter ka BIOMIN’I tunnustatud söödalisandeid:
Levabon Rumen, Nutex 69 Sweet ja Mycofix Plus 3E.

Levabon Rumen - prebiooti- 
line lisand mäletsejalistele, 
mis soodustab noorlooma 
seedetrakti terviklikku areng-
ut, toitainete seedet ning 
parandab kuivaine söömust 

Levabon Rumen 
Nutex 69 Sweet - ekstrudeeri-
tud lina. Maitsev ja väga ener-
giarikas täiendsööt, mis mõ-
jub hästi loomade tervisele 
ning sisaldab palju vatsast 
mööduvat proteiini

Nutex 69 Sweet
Mycofix Plus 3E - mükotok-
siinide inaktivaator. Terviklik 
lahendus mükotoksiinide-
ga seotud probleemidele; 
vähendab mükotoksiinide 
poolt põhjustatud maksa ja 
seedekulgla limaskesta kah-
justusi

Mycofix Plus 3E 

Kuidas kasutada?
Starteri lisasöötmise õpetamist peaks alustama mõne päeva jooksul pärast sündi. Startersööt tuleks 
hoida alati värskena ja vasikatele kättesaadavana. Startersööda kogust tuleb suurendada järk-järgult 
vastavalt vasikate söödavõtu suurenemisele. Kui vasikas sööb üle 1 kg startersööta päevas, võib piima 
(piimaasendaja) lisajootmine olla söödaratsioonis teisejärguline. Alusta võõrutust piimaasendajast.

Soovituslikud kogused vasikatele
Vasika vanus 0-1 kuud 1-2 kuud 2-3 kuud 3-6 kuud

Starter Levaboni kogus 0,5 kg 0,5-1 kg 1,5 kg 2-3 kg

Analüütiline koostis: 
Mikroelementidest 
söödalisandid kg kohta:

Vitamiinid: 

Toorproteiin 18,5 % 

Toortuhk 6,0 % 

Toorkiud 5,0 % 

Toorrasv/õli 4,1 % 

Ca 10,0 g/kg

P 6,0 g/kg 

Na 2,0 g/kg

Mg 1,0 g/kg

Cu (vasksulfaat) 20 mg

Se (naatriumseleniit) 1 

mg

A 12 500 RÜ 

D3 2 000 RÜ 

E 645 mg/kg (DL 

a-tokoferoolina) 

Vasikate starteri koostis
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Toode on saadaval 20 kg, 500 kg ja 1000 kg pakendites


