
Efektyvus veršelių auginimas

MULTIMILK®
VVS Start



Geras baltymų biologinis įsisavinamumas su aukštu pieno komponentų kiekiu ir gyvūninės 
kilmės baltymais

Didelis kiekis A, D3, E ir C vitaminų ir labai mažas kiekis ląstelienos

Puikiai tirpstantys su minimaliu nusėdimu
Be GMO

Puikios kokybės išrūgų milteliai išgaunami po sūrių gamybos

Emulsizym®- tai unikali bioaktyvių peptidų ir vidutinės grandinės riebalų rūgščių sistema 
padidinanti riebalų ir baltymų virškinamumą ir turinti antimikrobinį efektą virškinamąjame trakte

Unikali probiotinė kultūra turinti 3 bakterijų padermių derinį:
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis
Enterococcus faecium"

Užtikrinamas aukštas imuninės sistemos palaikymas veršeliams ir stipriai sumažina viduriavimo riziką

VISAVERTIS PIENO PAKAITALAS VERŠELIAMS

PRIVALUMAI

Pieno sudedamosios dalys

Sausi išrūgų milteliai

Išrūgų baltymų koncentratas

Nugriebto pieno milteliai

Kokosų riebalai

Linų sėmenų aliejus

Ra�nuotas palmių aliejus

Hidrolizuoti kviečių baltymai

Sojų baltymų koncentratas
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Imunoglobulinai

Omega-3 (alfa linolo rūgštis)

Vitaminas A

Vitaminas D3

Vitaminas E (alfa tokoferolis)

Vitaminas C

Žemo Karščio Pieno Milteliai 
– pienas džiovinamas 
žemoje temperatūroje

Garantuotas lg kiekis

PURŠKIANT ŠALDOMA
Karšti emulsiniai riebalai

Emulgovaný tuk
Bílkovina

Baltymų fazė

Šaltas oras Šaltas oras

Baltymų fazė

Emulsiniai riebalai

Baltymai



VVS  Start

VVS Start Musliai

SUDĖTIS:

Startinis veršelių pašaras duodamas iškart po krekenų šėrimo 5-7 dieną po gimimo.

Per pirmuosius du mėnesius būtina duoti geros kokybės pieno miltelius su dideliu kiekiu pieno junginių. Granuliuotas pašaras 
VVS Start šeriamas iki soties. Šeriant pieno pakaitalais nerekomenduojam duoti šieno, bet svarbu, kad visuomet turėtų šviežio 
vandens. Pabaigus pieno pakaitalų girdymo laikotarpį, VVS Start turi būti tęsiamas iki 3-4 mėnesių kol bus pradėtas šerti TMR.

Produktų linijos VVS Start gali būti papildytas kitais priedais: mielių kultūromis- pageidautinos geresniam didžiojo prieskran-
džio vystymuisi, manano-oligosacharidai ir gliukomananai – reguliuoja plonuojo žarnyno mikro�orą ir apsaugo nuo viduriavi-
mo ir �togeniniai priedai – pagerinti virškinimo procesus. VVS Start liniją galima papildyti su natūraliais augalų ekstraktais 
mažesniem parazitinių invazijų atvejams.

BMK TEX Start 52-40% granuliuotas produktas veršeliams skirtas maišyti su ūkyje turimais grūdais. Taip pat tiekiame be GMO 
startinius pašarus.

Kviečiai, sojų pupelių rupiniai (kaitinti), avižos, saulėgrąžų rupiniai, kukurūzai, cukrinių runke-
lių griežiniai, dehidratuota liucerna, pašariniai priedai, makro-mikro elementai, vitaminai, 
druska, sausos pašarinės mielės, cukrinių runkelių melasa, ekstruduotos sėmenys, džiovinti 
obuoliai, sausas alaus salyklas

PAKAVIMAS:
Po 25 kg, didmaišiai 700-1000 kg
Laikyti ant medinių palečių, sausoje vietoje.

Dia Stop
Prevencijai prieš viduriavimą, viduriavimo metu 
ir atsistatant po viduriavimo. 

2 kartus per dieną maišant 
po 25 g į pieną1-7 dienos

Esant sunkiam viduriavimui Nutraukus girdymą pienu; 2 litrai geriamo tirpalo
 „Dia Stop“ ( 25 g į 1l maždaug 35°C vandens.)

Sudėtis:
Gliukozė
Natrio chloridas
Natrio karbonatas
Džiovintos mielės
Kalio chloridas
Kiaušinių masė

Priedai:
Vitaminas A
Vitaminas D3
Vitaminas E

Pakuotė:
Kibirėlis 2,5 kg1-3 dienos

Veršelių starteris paįvairintas melasa, vaisių minkštimu , kurie pagerina skonines savybes ir didesnį suvartojimą. Lengvos energijos 
šaltinis su aukštu ląstelienos virškinamumu. Ekstruduotos linų sėmenys apsaugo žarnyno epitelį taip sumažindami viduriavimo ir ligų 
protraukį. Aukštos kokybės startiniam pašare aukštas kiekis dribsnių ir obuolių minkštimo.

Imunoglobulinai iš kiaušinių masės:  speci�niai antikūnai išskirti iš kiaušinių masės padeda nuo 
ankstyvųjų dienų stiprinti veršelio imuninę sistemą taip mažindami viduriavimo tikimybę.  Jų 
kombinacija kartu su elektrolitais stabdo viduriavimą ir kompensuoja nuostolius. Tai gali apsau-
goti nuo galimų ligų ir kritimų.

STARTERIO TIPAS 
/ SUDĖTIS

Žali
baltymai

Žalia
ląsteliena

Vitaminas
A

Vitaminas
D3

Vitaminas
E 

(alfa tokoferolis)

VVS Start Müsli 18,5 % 6,7 % 14 850 TV 2700 TV 71 mg

22 % 8 % 23 400 TV 5440 TV 82 mg

21 % 7,7 % 23 100 TV 5300 TV 85 mg

21 % 5,5 % 25 500 TV 5860 TV 90 mg

20 % 5,8 % 23 000 TV 5270 TV 80 mg

28,5 % 6,7 % 63 500 TV 6800 TV 90 mg

VVS Start 220

VVS Start Plus

VVS Start 210

VVS Start 210 + avižos

BMK TEX START 52-40% 

VISAVERČIAI STARTINIAI PAŠARAI VERŠELIAMAS

PRIVALUMAI
Gero skonio ir didelio suvartojimo
Greitas prieskrandžio ir skrandžių vystymasis
Daug geresnė pašarų konversija
Teigiamas poveikis virškinamajam traktui

Didesnis kasdieninis prieaugis ir tinkamas skeleto augimas
Ankstesnis prieskrandžio aktyvumas ir virškinimas
Aukšta granulių kokybė kurias sunku išrankioti
Mažesnis atrankos rodiklis ir didesnis karvių našumas 
pirmoje laktacijoje



Efektyviam ūkiui
Nustatykite veršelių auginimo tikslus.  Tam naudojami šie orientaciniai parametrai:
  Puikūs ūkiai Vidutiniai ūkiai Žemesnis nei vidutiniai ūkiai
Kritimai        Iki 3%                    Nuo 3 iki 5%                   Virš 5 %
 

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS IR KOKYBĖS VERŠELIŲ MITYBA PRISTATOMA AUKŠČIAUSIO LYGIO 
PARAMETRŲ  IR PRODUKCIJOS

Mūsų konsultantas suteiks detalią informaciją.

ŠĖRIMO INSTRUKCIJOS:
Veršelių pieno pakaitalas praskiedžiamas vandeniu 
santykiu 145g (1:8) iki 180 g pieno pakaitalo +1 l 
vandens.  Į kibirą supilti 2/3 vandens 50-55°C ir 
maišant supilti pieno pakaitalą tokį kiekį kuris atitin-
ka santykį su vandeniu. Likusį kiekį papildyti kamba-
rio temperatūros vandeniu, kad pasiektų 39°C ir 
sugirdyti.

REKOMENDUOJAMA ŠĖRIMO INSTRUKCIJA KAIP PARUOŠTI VERŠELIŲ PIENO PAKAITALĄ MULTIMILK
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Pirma diena: 4 litrai krekenų per 4 val po gimimo.
Antrą girdymą duoti 2,5 l daugiau krekenų ir suduoti per 12 val.


