
Aida Müsli 16,5 on hea valik, kui 
soovite enda karja tugevaid ja terveid 
järglasi. Aida Müsli annab hea 
alguse seedeelundkonna paremaks 
väljaarenemiseks. Müsli valmistamisel 
oleme kasutanud termiliselt 
töödeldud tooraineid.
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Müsli eelis jahvatatud sööda ees on 
just teravilja helvestatus – helvestatud 
teravili jääb kauemaks vatsa pidama 
kui jahvatatud teravili. See tähendab, 
et müsli söötmine kergendab 
mikroobide kättesaadava energia 
(ATP) teket ning vatsas tekib rohkem 
mikroobset proteiini kui jahvatatud 
teravilja puhul.

VASIKATE TÄIENDSÖÖT 
AIDA MÜSLI 16,5
PAREM OMASTATAVUS JA 
KASVUIIVE !



Aida müsli on meeldivalt vaheldusrikka koostisega ning selles on tasakaalustatud helvestatud ter-
aviljad söömust parandavate koostisainetega, et noorloomad seda isukalt sööks. 

Aida müsli koostises on: helvestatud oder 15 %, kuumtöödeldud sojaoad* 14 % (toodetud geneetili-
selt muundatud sojast), helvestatud nisu 10 %, mais 10 %, helvestatud mais 10 %, maisigluteen 8 %, 
nisuklii 5 %, oder 5 %, palmikook 2 %, sojaoa kestad* 2 %, nisu 2 %, suhkrupeedi melass 1.9 %, rukis 1.9 
%, rapsikook 1.8 %, fermenteeritud nisu 1.6 %, lubjakivi (CaCO3) 1.4 %, suhkruroomelass 1.4 %, päeva-
lillekook 1.2 %, taimeõli 0.8 %, linaseemne õli 0.8 %, sool 0.6 %, mono-dikaltsium fosfaat 0.4 %, mag-
neesiumoksiid (MgO) 0.2 %, Na2CO3 0.1 %, nisujahu 0.1 %

Kuidas kasutada?
Segasööt piimavasikatele alates kaheksandast elupäevast. Söödetakse vabalt – isu järgi. Võõrutades 
peab vasikas sööma 2 kg Aida Müslit päevas. Jätka Aida Müsli andmist kuni 3 nädalat peale võõrutust. 
Hiljem lisada Aida Müslit 1-2 kg 100 kg eluskaalu kohta. Värske vesi peab olema vabalt saadaval!

Analüütiline koostis: 
Mikroelementidest 
söödalisandid kg kohta:

Vitamiinid: 

Toorproteiin 16,5 % 

Toortuhk 7,0 % 

Toorkiud 8,0 % 

Toorrasv 4,0 % 

P 6,0 g/kg 

Vask (II) sulfaat 14 mg A  20 000 RÜ 

D3 4 000 RÜ 

E 40 mg/kg

Sisaldab kõik B-rühma 

vitamiine

Aida müsli 16,5 koostis
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Toode on saadaval 25 kg pakendis

Analüütiline koostis:

Vaata ka teisi tooteid:

Pangemineraal
Org.Seleeniga 4/1, ÖKO

Mineraalide ja vitamiinide allikas

Aida Starter Vissuke
Kõrgem söömus esimestel 

elukuudel

Täispiimaasendaja Excellent
Varasem kore- ja 
startersöödavõtt


