
Feedtech® ternimaidon tehoste
Lisäravinne vasikan herkimpään vaiheeseen
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Vasikat syntyvät ilman vastustuskykyä ja 
saavat sen ternimaidosta. Vasikan suolisto 
voi ottaa vastaan ternimaidon vasta-aineita 
ensimmäisten 24 tunnin aikana syntymästä, 
tämän jälkeen se lähtee rakentamaan omaa 
vastustuskykyään.. Vasikan vasta-ainetaso 
putoaa nopeasti syntymän jälkeen ja ennenkuin 
vasikan oma vastustuskyky todella toimii, 
on syytä huolehtia riittävästä vasta-aineiden 
saannista.

Vasikka pysyy ensimmäiset päivät terveenä 
hyvän ternimaidon laadun ansiosta. 
Ternimaidon laatu vaihtelee eläimittäin 
eikä sen laatu ole aina paras mahdollinen. 
Feedtech®  ternimaidon tehoste toimii apuna 
ternimaidolle tässä vaiheessa. Muista kuitenkin 
että sitä käytetään lisänä eikä ternimaidon 
korvaajana.
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Ternimaidon laatu riippuu monista tekijöistä kuten:
•   Emän utareterveydestä ja utareterveystilanteesta
• Onko lehmä tuotu karjaan lyhyen ajan sisällä
• Vedinten vuotamisesta
• Stressistä
• Lehmän iästä
• Korkea maitotuotos “laimentaa” ternimaitoa
• Poikimavaikeuksista
• Kuntoluokasta

Luonnollinen ja tehokas
Feedtech® ternimaidontehoste on tahnamuodossa oleva, vasta-
aineita, seleeniä, vitamiineja ja maitohappobakteeria sisältävä 
valmiste.

Edut
• Erinomainen vasta-ainelisä kun ternimaidon laatu tai määrä 

on riittämätön
• Parantaa vastustuskykyä ja elinvoimaa
• Lisää suoliston pieneliöstön määrää
• Parantaa rehujen sulavuutta ja imeytymistä
• Seleeni-ja vitamiinilisä antavat lisävoimaa vasikalle  

Helppo käyttää:
• Laatikossa on neljä 30 ml annosruiskua.
• Vasikan annos on yksi annosteluruisku, 15 ml annoksissa. 

Ensimmäinen 15 ml annetaan heti syntymän jälkeen, toinen 
15 ml 24 tuntia poikimisesta.

• Kierrettävä annostelurengas varmistaa annostelun 
helppouden

• Kun jokaiselle vasikalle on oma ruisku, pienentää se myös 
bakteerien leviämisen riskiä.

 

Kolostrometri
Kolostrometriä käytetään ternimaidon vasta-ainemäärän 
mittaamiseen. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo. 
Näytemaidon voi käyttää ruokintaan mittaamisen jälkeen.

Jos kolostrometri osoittaa ternimaidon laadun olevan 
puutteellinen, suosittelemme Feedtech® ternimaidon tehosteen 
käyttöä.
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Kolostrometrin käyttö

1. Lypsä ensimmäinen tai toinen ternimaito puhtaaseen ja 
kuivaan astiaan. Varmista että utare on puhdas eikä astiassa 
ole vieraita aineita tai hiukkasia.

2. Siirrä noin 250 millilitraa huoneenlämpöistä  
(22ºC, ± 8 astetta) ternimaitoa muoviseen mittaussylinteriin.
Lämmitä tai jäähdytä ternimaitoa tarvittaessa.
3. Varmista, että mittaussylinteri tulee täyteen ternimaitoa ja 
pyyhi vaahto ja valumat sen pinnalta.
4. Laske ternimaitomittari varovasti mittaussylinteriin 
(joka on täynnä ternimaitoa) kunnes mittari kelluu. Salli 
ternimaidon virrata yli sylinterin. Varo, ettet paina mittaria 
syvemmälle kuin se laskiessa menee. Jos näin käy, nosta 
varovasti osittain pois maidosta, pyyhi yläosa kuivalla 
paperipyyhkeellä ja upota mittari varovasti  takaisin 
maitoon.

5. Kun mittari kelluu vapaasti ternimaitoa täynnä olevassa 
sylinterissä, lue ternimaidon laatu värikoodeista mittarin
pinnan päällä olevasta osasta:

Vihreä: Laatu kunnossa. Maito voidaan myös pakastaa.
Keltainen: Käytä maito vasikoille jotka ovat vähintään 1-2 
päivää vanhoja
Punainen: Käytä maito vasikoille jotka ovat vähintään 2-3 
päivää vanhoja.


