Feedtech™
Rehunsäilöntä &
vasikoiden ja lehmien
ravintolisät

Rehunsäilönnässä on neljä tärkeää
tavoitetta. Feedtech™-tuotesarja
vastaa tutkitusti näihin haasteisiin.

Plus+:aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä

Feedtech™ rehunsäilöntäaineet
Oikeaoppisella säilörehunteolla saat maittavaa huippulaatuista säilörehua korkeilla ravintoarvoilla. Feedtech™
rehunsäilöntäaineista löydät oikean tuotteen kaikille rehuille eri olosuhteisiin ja säilöntämuotoihin; siiloon, paaliin
aumaan ja torniin. Feedtech™ säilöntäaineet sisältävät homofermentatiivisia maitohappobakteereita, joista
jokainen on valittu kuhunkin tuotteeseen sopivaksi varmistamaan oikeanlainen maitohappokäyminen alusta
loppuun. F600 sisältää myös heterofermentatiivisen Lactobacillus Buchneri-bakteerikannan.

Feedtech™ F600 - tehokkaaseen jälkilämpenemisen estoon
Feedtech™ F600 on ns. yhdistelmätuote, joka sisältää sekä homo- että heterofermentatiivisia bakteereita. Tämä varmistaa nopean pH:n
pudotuksen, mutta myös ehkäisee tehokkaasti rehun jälkilämpenemistä. Lactobacillus Plantarum (kaksi) bakteerikannat toimivat erityisen
tehokkaasti pH:n laskussa ja klostridien kasvun ehkäisyssä. Lactobacillus Buchneri -bakteerikanta tuottaa etikkahappoa, joka toimii tehokkaasti jälkilämpenemisen ehkäisyssä.

• Nurmi- ja/tai palkokasvipohjaiselle 		
rehulle
• Kokoviljarehulle
• Kuiva-ainesuositus 28-50 %
• Soveltuu Luomu-tuotantoon
• Soveltuu erinomaisesti siiloon
• Erinomainen jälkilämpenemisen esto
• Säilyvyys 12kk (<20°C)

Pakkauskoot
100g pussi (100 rehutonnia)
Annostelu 4L/tn
500g pussi (500 rehutonnia)
Annostelu 4L/tn

Feedtech™ M20XC - tehokas itiöitä vastaan
Feedtech™ M20XC on uuden sukupolven edullinen nurmirehujen säilöntäaine, joka pudottaa pH:n
ja estää voihappoitiöiden muodostumisen erittäin tehokkaasti myös vaikeammissa olosuhteissa
– ja tietenkin Milab 393- bakteerikannalla varustettuna.
Pakkauskoot
100 g pullo, (50 rehutonnia)
2 x 100 g laatikko (100 rehutonnia)
10 x 100 g laatikko (500 rehutonnia)
Annostelu 4l/tn

•
•
•
•
•

Nurmirehuille
Kokoviljarehuille
Kuiva-ainesuositus 23-45%
Soveltuu Luomu-tuotantoon
Erinomainen pH:n pudottaja

• Paras voihappo-itiöiden
muodostuksen ehkäisy
• Tehokas jälkilämpenemisen
ehkäisy
• Täydellinen maittavuus

Säilyvyys:
Valmis liuos 72h(<15 ºC)
Avaamaton pakkaus
• huoneen lämmössä 3kk
• jääkaapissa 1 vuosi
• pakastimessa 2 vuotta

Lactobacillus Plantarum Milab 393
L. Plantarum-maitohappobakteeri on käytössä lähes kaikissa rehunsäilöntäaineissa, koska se pudottaa
pH:n todella alas. DeLavalin patentoima L. Plantarumin kanta Milab 393 on siitä poikkeuksellinen, että
tehokkaan maitohappotuotannon lisäksi se ehkäisee rehun jälkilämpenemistä ilman heterofermentatiivisten maitohappobakteerien käytössä ilmeneviä haasteita, kuten esimerkiksi korkeammalle tasolle
jäävää pH-tasoa, lisääntynyttä etikkahapon määrää tai rehun maittavuuden heikkenemistä.

Feedtech™ M20XCE

-vaikeisiin olosuhteisiin

Feedtech™ M20XCE on toinen DeLavalin uuden sukupolven rehunsäilöntäaineista. Sen entsyymillä ja Milab 393:lla viimeistellyt huippuominaisuudet
korostuvat vaikeammin säilöttävillä rehuilla, vaativissa olosuhteissa.
Pakkauskoot
250 g pullo, (50 rehutonnia)
2 x 250 g laatikko (100 rehutonnia)
10 x 250 g laatikko (500 rehutonnia)
Annostelu 4l/tn
• Nurmi- ja etenkin apila- sekä
sinimailas- ja palkokasvipohjaisille
rehuille.
• Kuiva-ainesuositus 23-45%
• Soveltuu Luomu-tuotantoon
• Soveltuu siiloon

L. Plantarum Milab 393:lla rehu
pysyy käyttökelpoisena jopa
60 tuntia pidempään

• Erinomainen pH:n pudottaja
• Paras voihappo-itiöiden
muodostuksen ehkäisy
• Tehokas jälkilämpenemisen
ehkäisy
• Täydellinen maittavuus
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Lactococcus Lactis estää voihappoitiöitä muodostavan
klostridi-bakteerin toiminnan lähes täydellisesti.

Internal

Feedtech™ TMR
Stabilizer -seosrehulle
• Estää homeiden ja hiivojen kasvua.
• Estää seosrehun lämpenemistä.
• Estää rehun ravinto- ja
kuiva-ainetappioita.
• Säilyttää rehun maittavuuden ja
		
vähentää rehuhävikkiä.
• Käyttömäärä 1-3 l/seosrehutonni

DeLaval Feedtech™
Vasikoiden ravintolisät
Alma ja Hilma ovat täyssiskoja. Alma lypsi ensikkona 7841 kg ja Hilma
huimat 9124 kg. Tämä ero johtuu heidän ensimmäisten elinviikkojen
erilaisesta hoidosta ja ruokinnasta. Uusin tutkimustieto osoittaa, että
riittävä määrä laadukasta ternimaitoa vaikuttaa jopa yli 1000 kg
ensimmäisen ja toisen tuotoskauden maitotuotokseen.

Hilma

Alma
Hyvä alku elämälle Feedtech™ Colostrum booster - ternimaidontehoste

Jopa puolet vasikoista saa ternimaidosta liian vähän vasta-aineita ensimmäisen kahden tunnin aikana.
Antamalla vasikalle heti syntymässä maksimimäärän ternimaidon vasta-aineita, saat lypsylehmästä jopa yli
1000 euroa paremman kannattavuuden, lisätuotoksena!
Feedtech™ Colostrum booster - ternimaitotehosteet ovat lisäapu vasikoille niiden
ensimmäisille elintunneille. Ne sisältävät paljon
hyvälaatuisia vasta-aineita, proteiinia, ja rasvaa
täyttämään vastasyntyneiden vasikoiden tarpeet
silloin, kun emän ternimaito on heikkolaatuista tai
sitä on liian vähän.

• Pakkaus 6 kpl 200g:n annospusseja
• 1 annos 200g

Antamalla Feedtech™ Colostrum booster
– ternimaitotehosteannoksen vasikalle
ensimmäisen kahden tunnin aikana,
varmistat hyvän alun hänen elämälleen.

VERTAA EROA!
Saatujen vasta-aineiden vaikutus
myöhempään tuotokseen,
Vasikkana annettu 2 vs. 4 litraa ternimaitoa heti syntymän jälkeen
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Tukea vastustuskyvyn kehittymiselle Feedtech™ Good start - ravinto- ja vasta-ainelisä
Vasikoiden oman aktiivisen immuniteetin kehittyminen kestää yleensä
noin kolme viikkoa. Laadukkaasta ternimaidosta ensimmäisten
elintuntien aikana saatava passiivinen immuunijärjestelmä puolestaan
heikkenee, kadoten kokonaan noin kolmen viikon iässä.
Tämä alhaisen immuniteetin ajanjakso 1 vuorokauden ikäisestä
kolmen viikon ikään saakka on vasikalle erittäin herkkää
ja riskialtista aikaa.
Feedtech™ Good Start -ravintolisä tehostaa
vasikoiden immuunijärjestelmää. Se sisältää
immunoglobuliineja, vitamiineja, kivennäisaineita,
aminohappoja, hiivoja ja lisäenergiaa, jotka
suojelevat vasikkaa tulehduksilta ja ripulilta.
Feedtech™ Good Start annetaan vasikalle
maitoon tai maidonkorvikkeeseen liuotettuna.
Soveltuu myös juottoautomaattikäyttöön.
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Ternimaidosta saatujen
vasta-aineiden merkitys vasikan
vasta-ainepitoisuuteen.
Vasikalle 2. – 22. päivän välinen
jakso on riskialtista alhaisemman
immuniteettitason aikaa.
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Maidon säilöntään
Feedtech™ Bio milk stabilizer - maidonhapate
Vasikoiden kasvatuksessa suositellaan vapaata maidon saantia vuorokauden ympäri.
On kuitenkin tärkeää, että maito on laadultaan erinomaista vielä vasikan sitä syödessäkin.
Feedtech™ Bio Milk Stabilizer -maidonhapate on tarkoitettu vasikanmaitojen säilömiseen
ja hapatukseen. Jauhemainen tuote on helppo sekoittaa. Se liukenee maitoon erittäin
hyvin ja se voidaan annostella myös etukäteen maidonerotteluastian pohjalle.
Feedtech™ Bio Milk Stabilizer alentaa maidon pH:ta ja estää maidon kokkaroitumisen
ja bakteerien kasvun jopa 48 tunnin ajan ilman jäähdyttämistä.
• 10kg pakkaus
• Riittää 2000 - 4000
maitolitran säilöntään
• Erinomainen maittavuus

Ripulin hoitoon ja ehkäisyyn
Feedtech™ Electro balance - elektrolyyttivalmiste
Ripuli on pikkuvasikoiden yleisin sairaus. Se johtaa kuivumiseen, elektrolyyttitasapainon
häiriöihin, pötsin happamoitumiseen ja nälkiintymiseen. Ripulin tehokas torjunta on eläimen
tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää.
Feedtech™ Electro balance on tehokkaasti
imeytyvä vasikoille tarkoitettu valmiste
vakauttamaan vesi- ja elektrolyyttitasapainoa ja
hoitamaan sekä ehkäisemään ripulia.
Feedtech™ Electro balance on kivennäispitoinen
jauhe, joka liuotetaan veteen tai maitoon.
Koostumus perustuu uusimpiin tieteellisiin
havaintoihin ripulin ja ripulioireiden hoitamisesta.

• Pakkauskoot 1,2kg, 3 kg ja 5 kg
• Valmis liuos säilyy
käyttökelpoisena 2 päivän ajan

Feedtech™ vasikoille
ENSIMMÄINEN
VUOROKAUSI

2-22 PÄIVÄÄ

Feedtech™ Colostrum
booster

Feedtech™ Good start S

Feedtech™ Colostrum
booster

Feedtech™ Bio milk stabilizer

Feedtech™ Electro balance

VIEROITUKSEEN

DeLaval Feedtech™
Lehmien ravintolisät
Lehmä pyrkii kaikin keinoin ylläpitämään maidontuotantoaan. Meidän tehtävämme on pitää
huolta, että lehmien ei tarvitse vaarantaa omaa terveyttään tuottaessaan meille maitoa.
Tarjotaan siis eläimillemme tukea maidontuotantoon silloin, kun ne sitä eniten tarvitsevat.
Feedtech™ tuoteperheestä löytyy ravintolisät kaikkiin lehmien maidontuotantoon liittyvien
ravitsemuksellisten puutteiden ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Feedtech™ bolukset
Feedtech™ Ca:P

tii välittömästi

Tukee lehmää poikimisen
yhteydessä ja ehkäisee
poikimahalvausta.

Tukee sikiön kehitystä, estää
jälkeisten jäämisen ja valmistelee
lehmän suoliston ja maksan
poikimisen jälkeiseen
voimakkaaseen ruokintaan.

Annetaan ennen poikimista
ja poikimisen jälkeen,

Annetaan umpeenpanon
yhteydessä, vaikutusaika

– kalsium-fosfori bolus

Feedtech™ Dry Off

– ummessaolokauden bolus.

Feedtech™ Maintenance

Feedtech™ Young Stock

Tukee lehmää raskaalla
tuotoskaudella.

Tukee vasikan kasvua
ja kehitystä

– tuotoskauden bolus

Annetaan 2 kuukautta
poikimisen jälkeen,
vaikutusaika 6 kuukautta

Feedtech™ – Magnesium bolus
Tukee lehmän laidunajan
ruokintaa ja ehkäisee
laidunhalvauksilta
Annetaan juuri ennen
laidunkauden alkua,
vaikutusaika 21 vuorokautta

– nuorkarjan bolus

Annetaan aikaisintaan
6 kuukauden ikäiselle
vasikalle, vaikutusaika
6 kuukautta.

Feedtech™ Calcium supplement
- kalsiumlisä
Feedtech™ Calcium Supplement
poikimahalvauksen ehkäisyyn on
helppokäyttöinen nestemäinen
kalsiumlisä, joka imeytyy nopeasti.
Feedtech™ Calcium Supplement
– kalsiumlisässä kalsium on
sidottu patentoidulla menetelmällä
kasviöljyyn, jolloin saadaan
öljymäinen seos, joka ei ärsytä
suuta eikä nielua, kuten
sitoutumaton kalsium
– ja kaiken lisäksi tuote on
maittavaa.
Annetaan ennen poikimista ja poikimisen jälkeen,
toimii välittömästi

Aineenvaihdunta- ja hedelmällisyyshäiriöt ovat tuttuja kaikille maidontuottajille. Äkilliset
annosmuutokset kasvaneen energiantarpeen täyttämiseksi aiheuttavat usein hapanpötsiä ja
energianpuute altistaa ketoosille. Terveen pötsin on todistettu edistävän hedelmällisyyttä,
vähentävän ontumisriskiä ja tekevän eläimistä rauhallisempia.

Ruokahalun palauttajaksi Feedtech™ Rumen drench
Feedtech™ Rumen drench tukee lehmiä poikimisen riskialttiina ajankohtana.
Korkea kalsiumpitoisuus ehkäisee poikimahalvaukselta, mutta lisäksi Feedtech™ Rumen
drench sisältää elektrolyytteja kuivumisen ehkäisemiseksi, fosforia ehkäisemään downer-syndroomaa sekä bikarbonaatteja happaman pötsin ehkäisyyn. Annosteluun suositellaan
Rumen Drech letkutuslaitetta.
• Käyttö: 500/750 g/20 litraa haaleaa vettä ja pumppaa liuos lehmän pötsiin annostelu
pumpulla. Toista annostelu ongelmalehmille 12-24 tunnin päästä.
• Ketoosin hoitoon, 500/750 grammaa /20 litraa haaleaa vettä
+ 300 ml Feedtech™ Energy Balancea.
• Varastointi: Kuivassa ja viileässä paikassa, alkuperäispakkauksessaan.
• Ensikot ja toisen kerran poikivat: 500 g Feedtech™ Rumen drench -jauhetta per annos
• Useamman kerran poikineet: 750 g Feedtec™h Rumen drench –jauhetta per annos
• 600 g Feedtech™ Rumen drench = 1.0 litraa
• 750 g Feedtech™ Rumen drench = 1.3 litraa

Feedtech™ Salt Lick - suolakivet
Eläin pystyy säätelemään kivennäistarpeensa itse, jos kivennäisiä ja vettä on vapaasti
saatavilla. Lypsylehmät tarvitsevat suhteellisesti suuria määriä natriumia, joka on helpoiten
saatavissa juuri ruokasuolasta. Natriumin puute vaikuttaa muun muassa maidontuotantoon
ja lämmönsäätelykykyyn ja sen tarve on suurinta laidunkauden alussa.
Feedtech™ suolakivien kivennäisainekoostumus parantaa pötsin mikrobiaktiviteettia ja sitä
kautta rehun hyväksikäyttökykyä. Rakenteensa ansiosta Feedtech™ suolakivet kestävät
suomalaisiakin sääolosuhteita sulamatta tai murenematta.

Feedtech™ -tuotteet lehmille
ENNEN POIKIMISTA

POIKIMISEN YHTEYDESSÄ

POIKIMISEN JÄLKEEN

Feedtech™ Rumen booster
Feedtech™ Dry off bolus

Feedtech™ Ca:P bolus/
Feedtech™ Kalsiumlisä
Feedtech™ Rumen drench

Feedtech™ Maintenance bolus
yleiskunnon ylläpitoon
Feedtech™ Magnesium bolus

Oy DeLaval Ab
Meijeritie 4
00370 Helsinki
Puh. 0207 568 201
Fax 0207 568 260
finland.info@delaval.com
www.delaval.fi

Feedtech™ bolusannostelija
Laadukas ja helppokäyttöinen, annostelijalla annat
1 – 2 Feedtech™ bolusta kerrallaan.

Feedtech™ Rumen drench
– letkutuslaitteisto

Korkealaatuisella Feedtech™-letkutuslaitteella
varmistat riittävän suuren annoksen myös huonosti
juoville eläimille.

Feedtech™ nesteannospistooli
Feedtech™ Calsium Supplement -annoksen helppoon
juottamiseen

Turva-annostelupumppu
Käsittele maatalouden kemikaaleja kuten Feedtech™ TMR Stabilizeria turvallisesti ja kätevästi. Käännettävä lapsiturvallinen lukitussanka lukitsee pumpun tehokkaasti ja se voidaan avata vain kahden
käden otteella. Sopii myös öljyille ja muille juokseville kemikaaleille
mutta ei
voimakkaille liuottimille. Saatavilla 20-25 litran kanistereille sekä 60200 litran tynnyreille.
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