
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALFSTART CORN 

Sisaldab maisiteri ja aurutatud 
valtsitud otra 

 
 
 

CalfStart 
Söödasegu 
väikestele 
vasikatele 

 
 
 

 
CALFSTART ROLLED 

Sisaldab 50% aurutatud valtsitud 
otra 

 
 
 
 

Hea algus on pool võitu 
Aegsasti väikestele vasikatele piisava hulga söödasegu 

pakkumine on parim vasikate tugevuse, tervise ja suure 

kaaluiibe tagamiseks. Vasika elu esimesed kuud 

on nii mullikate kui ka tapavasikate kasvatamisel väga 

olulised. Varajast ja suures koguses söödasegu andmist 

väikestele vasikatele seostatakse otseselt mullika edaspidise 

piimatoodangu ja pullvasika üldise kasvu ning sööda 

tarbimisega ühe kg kaaluiibe kohta. Seoseid vaadeldi 2015. 

ja 2019. aasta karjakasvatuse kongressil, kus leiti järgmist. 

 

225 KG ROHKEM PIIMA 

Lehm annab esimese laktatsiooni perioodil 225 kg rohkem 

piima iga täiendava 100 grammi kaaluiibe kohta esimesel 

kahel elukuul. 

 

 
1,5 KG STARTERSÖÖTA 

Kui soovitakse võõrutamise hetkel 1000 grammi suurust 

kaaluiivet päevas, ei tohiks vasikaid lehmast võõrutada, 

enne kui nad söövad 1,5 kg startersööta. 

 

JUURDEKASV 1200–1300 GRAMMI 
Optimaalse söötmisgraafiku korral võõrutusperioodil (mõni 

päev enne kuni mõni nädal pärast seda) võivad vasikad 

võtta päevas hõlpsasti juurde 1200–1300 grammi. 

 

KESKMINE KAALUIIVE 900 GRAMMI 
Optimaalne keskmine kasv alates võõrutamisest kuni 

tiinuseni peaks olema 900 grammi päevas. 

 

 
Allikas: Alex Back, icrea 

Karjakasvatuse kongressid 2015 ja 2019 KvægInfo 2565. 2018. 



CalfStart 
„kaks startersööta“ 

 

 
CALFSTART ROLLED 

See on Taanis ilmselt kõige ostetavam söödasegu 

väikestele vasikatele. See on tuntud kui „KalveValse“ või 

„Grønstart Valset“, milles 50% aurutatud valtsitud otra on 

segatud (linaseemnekooke sisaldava) eelsegu graanulite ja 

rohke R-melassiga. Tänu aurutamisele ja valtsimisele on 

segu eriti niiske ja väga aromaatne. 

 

CALFSTART CORN 

Väikestele vasikatele mõeldud söödas sisalduvaid maisiteri 

tarnitakse Ameerika Ühendriikidest. Vasikatele maisiterade 

söötmisel „närivad“ nad söödasegu läbi. 

CalfStart Corn sisaldab maisiteri ja odraseemneid vastavalt 

25% ja 15% koos 25% aurutatud valtsitud odraga. See on 

segatud hästi läbi R-melassi ja eelsegu graanulitega (mis 

sisaldavad linaseemnekooke) ning segu on meeldivalt 

kuldset värvi, niiske ja väga aromaatne. 

Söödasegu väikestele 
vasikatele 

– kaks startersööta 

 
 

 
 

 

 

 

* Toore materjali protsendideklaratsioon. 
** Aurutatud ja valtsitud. 
Trükivigade eest ei vastutata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@vilofoss.com 

www.vilofoss.com 

 
Alati lisatakse 

„rohelist toorest 
materjali“, 

näiteks heina või 
rohugraanuleid 
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TOITEVÄÄRTUSED 

 CalfStar

t 

Rolled 

CalfStar

t Corn 

Söödaühik 100 kg kohta 99 98 

Toorvalgu % 20 20 

Toorrasva max % 4 4 

Kaltsiumi g/kg 15 15 

Fosforit g/kg loomulik sisaldus loomulik 
sisaldus 

Naatriumi g/kg 2 2 

Tärklist g söödaühiku kohta 285 285 

Seedesüsteemi rakuseinu kaitsvaid aineid, 
g söödaühiku kohta 

165 155 

A I.U. vitamiin / g 10 10 

D I.U. vitamiin / g 1 1 

E-vitamiin mg/kg 100 100 

Looduslik E-vitamiin mg/kg 32 32 

B1-vitamiin mg/kg 5 5 

SOOVITUSLIK TOORE MATERJALI SISALDUS 

Kaer, % < 10 15 

Nisu, % < 5 < 5 

Oder, % 50** 10** 

Maisiterad, %  25 

Maisihelbed, %   
Herned, % < 5 < 5 

Suhkrupeedi graanulid, % 2–10 2–10 

Tsitrus, %   
Nisu peenkliid, %   
Rohugraanulid, % 2–5 2–5 

Hein, %   
Sojajahu, % 20–30 20–30 

Linaseemnejahu/-koogid, % 5–10 5–10 

Rapsijahu/-koogid, %   
Melass, % 5–7 5–7 

Taimerasv, % < 1 < 1 

15 kg kotid 396316*  
750 kg suur kott (700 kg Grønstart+V.) 396350* 396319* 

Mass 396315*  


