
AIDA STARTER
VISSUKE
Aida starter Vissuke on välja töötatud 
spetsiaalselt, tagamaks kõrget söömust 
esimestel elukuudel. Seda võimaldavad 
spetsiaalselt noorloomadele valitud 
aromaatsed komponenedid.

Erinevatest toorainetest pärinev 
proteiin ning mineraalid-vitamiinid 
tagavad parima omastatavuse 
ja tugeva immuunsüsteemi: 
loomade haigestumise risk 
väheneb.
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Vasikate startersööt VISSUKE 
on välja töötatud Anu Aida ja 
Eesti Maaülikooli teadlaste 
rakendusuuringu käigus, kus võrreldi 
6 erinevat vasikate startersööda 
retsepti. Aravete Agro AS-is läbi viidud 
uuringu eesmärk oli leida retsept, mis 
tagaks võimalikult kõrge söömuse just 
esimestel elukuudel. Testi võitjast sai 
meie üks edukamaid tooteid VISSUKE.



VISSUKE koosneb ligi 50% ulatuses kodumaisest teraviljast ning maailma juhtivate sööda- 
ekspertide Dumoulin ja Biomin lisanditest. Rikkalik proteiinisisaldus, vitamiinide ja mineraa-
lide kompleks ning spetsiaalsed „targad“ komponendid muudavad starteri maitsvaks ja annavad 
loomadele hea söömuse.  Oomega 3 rasvhapped ja prebiootikumid on aga antibakteriaalse ja põle-
tikuvastase toimega soodustades mikrofloora arengut – terve vats, terve loom!

Nutex- on maitsev, kõrge 
energiasisaldusega ning 
hea oomega-3-rasvhapete 
allikas.Ekstrudeerimine 
tagab sööda väga hea 
seeduvuse ja toitainete 
omastatavuse.

Nutex
• Parandab vatsa arengut
• Säilitab seedetrakti
   normaalseid funktsioone
• Suurendab kiudeseedet
• Suurendab kuivaine 
   söömust
• Parandab söömust

Levabon Rumen 
Digestrom Bos– antibakte-
riaalne ja rakuepiteeli põle-
tikuvastane toime! Stimu-
leerib seedeensüümide 
tootmist organismi poolt.

Digestrom Bos
Biotronic TOP 3-spetsiifi- 
line antibakteriaalne Gram-
negatiivsete bakterite 
arengut pärssiv ja mikro-
floora arengut stimuleeriv 
segu orgaanilistes hapetes, 
eeterlikest õlidest ja füto-
geensetest komponen-
tidest.

Biotronic TOP 3

Kuidas kasutada?
Segasööt piimavasikatele alates teisest elupäevast. Hoidke starter värske ja vasikatele kättesaadav. 
Söödetakse  vabalt – isu järgi. Võõrutades peab vasikas sööma 2 kg Aida starterit Vissuke päevas. 
Võõrutamist alustada piimaasendajast!

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

Aida Starteri kogus 0,5 kg 0,5-1 kg 1,5 kg

Analüütiline koostis: 
Mikroelementidest 
söödalisandid kg kohta:

Vitamiinid: 

Toorproteiin 18,9 % 

Toortuhk 6,2 % 

Toorkiud 4,5 % 

Toorrasv/õli 4,4 % 

Ca 8,0 g/kg

P 4,0 g/kg 

Na 4,0 g/kg

Mg 0,5 g/kg

Fe 120 mg 

I 2,5 mg 

Co 0,7 mg 

Cu 25 mg 

Zn 150 mg 

Se 0,5 mg 

Mn 50mg

Kõik vajalikud B grupi 

vitamiinid 

A 12 500 RÜ 

D3 2 500 RÜ 

E 36 mg 

VISSUKESE koostis
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