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jbs:n kanssa
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Lyhyesti
■ taattu korkea taso immunoglobuliinia 

(johdettu IBR-vapaasta maidosta)
■ sisältää erittäin tehokkaita probiootteja
■ tukee ruoansulatusta
■ tukee tehokkaasti vasikan 

immuunijärjestelmää
■ estää taudinaiheuttajia asettumasta 

suolistoon!
■ sisältää helposti imeytyviä hivenaineita
■ sisältää tärkeitä vitamiineja

jbs kälberpaste® - vasikkatahna



Kälberaufzucht mit jbs
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Vasikoiden kasvatus jbs:n kanssa

Tuotteen kuvaus

jbs kälberpaste® vasikkatahna 
on yhdistelmä ternimaitoa sekä 
helposti sulavia öljyjä. Sitä voidaan 
annostella suoraan vasikan suuhun, 
jolloin vasikka saa vahvan alun 
elämään. Huolella valitut probiootit ja 
tarpeelliset rautalisäravinteet torjuvat 
taudinaiheuttajia sekä auttavat vasikan 
elimistöä muodostamaan tehokkaan 
immuniteettijärjestelmän.

Koostumus

■ erittäin tehokkaita probiootteja
■ IBR-vapaa ternimaito
■ mustakuminaöljy
■ soijapapuöljy
■ pellavansiemen
■ tärkeitä vitamiineja
■ orgaanista rautaa
■ hivenaineita

Käyttö

Ensimmäinen annos tulisi antaa 
ensimmäisen aterian jälkeen, toinen 
annos 12 - 24 tuntia myöhemmin. Käytä 
25 ml / annos, mikä tarkoittaa yhteensä 
50 ml tahnaa per vasikka.

Varastointi ja säilyvyys

■  säilyvyys jääkaapissa enintään yksi 
vuosi

■ sulje tiiviisti käytön jälkeen

Pakkaus

6 kpl 50 ml tuubeja per laatikko
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Lyhyesti
■ sisältää erittäin tehokkaita 

probiootteja 
■ sisältää suolistoa rauhoittavia ja 

uudistavia ainesosia
■ turvaa raudan lähteen
■ liukenee helposti veteen ja maitoon
■ nopeasti saatavaa energiaa
■ erinomainen imeytyminen ja 

soveltuvuus 

jbs profi mix k - täydennysrehu

Tuotteen kuvaus

Ravintolisä vasikoille, jbs profimix k, 
perustuu pellavansiemenöljyyn ja se 
voidaan sekoittaa veteen tai maitoon. 
Korkealaatuiset probiootit tarjoavat 
erinomaisen suojan taudinaiheuttajia 
vastaan sekä stimuloivat vasikoiden 
suolistoa. jbs profimix k maistuu hyvältä 
- se on todellista herkkua vasikoillesi. 
Voidaan antaa vasikalle ensimmäisestä 
elinviikosta lähtien. 

Käyttö

Päivittäinen saantisuositus: 150 g 
tuotetta / 2 l maitoa tai lämmintä vettä.

Varastointi ja säilyvyys

■  enintään yksi vuosi viileässä ja 
kuivassa paikassa

■ sulje tiiviisti käytön jälkeen

Koostumus

■ erittäin tehokkaita probiootteja 
■ pellavansiemen
■ rypälesokeri
■ herajauhe
■ vehnätärkkelys
■ natriumbikarbonaatti
■ natriumkloridi
■ psylliumin kuoret (jänönratamo)
■ tärkeitä vitamiineja
■  helposti imeytyvä rauta 

(orgaaninen rauta)
■ hivenaineita

Pakkaus

5 kg astia tai 
10 kg säkki
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22.  Rautalisä parantaa vasikan terveyttä. 
jbs profi mix k antaa vasikalle riittävän määrän rautaa, jolla vältetään 
anemiaa ja myöhemmin vähennetään sairastelua. Rauta osallistuu 
aktiivisesti vasta-aineiden tuotantoon, mikä tekee siitä korvaamattoman 
tehokkaan immuunijärjestelmän luomisessa ja ylläpidossa.

  Lisäksi jbs profi mix k sisältää vasikan varhaiselle kehitykselle kaikki tärkeät ja 
olennaiset ravintoaineet.

33.  Valitut ainesosat jbs profi mix k:ssa varmistavat suojaavan limakalvon 
kehittymisen suoliston sisäpintaan, mikä suojaa taudinaiheuttajilta. Lisäksi 
vasikka saa hyödyllisiä omega-3-rasvahappoja. Suolisto itse ei voi tuottaa 
omega-3-rasvahappoja, joilla on erittäin tärkeä  rooli ihon suojauksessa sekä 
immuunijärjestelmässä. Kuidut tukevat suoliston toimintaa.

11.  Probiootit: Valikoidut probiootit tukevat 
vasikkaa sen kasvussa ja kehityksessä, tarjoavat 
suojaa taudinaiheuttajia vastaan sekä parantavat ruoansulatusta. 
Probiootit luovat vasikalle terveen enterobakteeritasapainon, jolloin vasikka 
pystyy paremmin selviytymään stressaavista tilanteista. Toinen merkittävä 
vaikutus on entsyymien muodostuminen, sillä ne auttavat vasikkaa 
sulattamaan maidottomaa ruokaa ja nopeuttavat jbs kälbermüsli plus 
vasikkamysli:in (viljasekoitus) ja karkearehuun siirtymistä.

Kälberaufzucht mit jbs
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jbs einstreu H - desinfi oiva kuivike
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Lyhyesti
■ erinomainen imuteho
■ hieno koostumus on hellävarainen 

iholle
■ desinfi ointiaine:Halamid® 
■ ei valu
■ sitoo ammoniakkia
■ vähäpölyinen



Tuotteen kuvaus

jbs einstreu H - kuivike on piimaa-
pohjainen kuivike, joka sisältää 
myös Halamid®ia luotettavana 
desinfiointiaineena. Ei vahingoita 
laitteita / kalusteita, ja sitä voidaan 
käyttää kaikissa karjanhoidollissa tiloissa. 
Auttaa tehokkaasti vähentämään 
mikrobimäärää ja luo vasikoille kuivan 
sekä mukavan ympäristön.

Koostumus

■ piimaa
■ Halamid®

Käyttö

■ Käytä 100 g/m2

■  Käytä 2 - 3 kertaa viikossa tai 
päivittäin, tarpeen mukaan

Varastointi

Säilytä kuivassa paikassa. 
Sulje pakkaukset hyvin avaamisen 
jälkeen.

Pakkaus

20 kg säkki

Kenttäkoe navetassa

7

jbs einstreu H desinfi oivaa kuiviketta ja sahanpurua oli 
levitetty päivittäin tasaisesti makuualustoille. Aiemmin märät 
alustat olivat kuivuneet huomattavasti.

2 - 3 viikon käytön jälkeen soluarvot laskivat 260 000:sta 
160 000:een. Utaretulehdukset vähentyivät ja sorkkaterveys 
parani huomattavasti.

Sorkkatulehduksista johtuvat ontumiset vähentyivät myös 
käytön edetessä.

     Vähän pölyä !

Vasikoiden kasvatus jbs:n kanssa



NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3
13110 Hämeenlinna

www.nhk.fi

jbs pääkonttori, Scheeβel, Saksa
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joachim behrens scheessel gmbh
Ruhlohkampweg 11 ▪ D-27383 Scheeßel

Tel.: 0049 4263 - 20 74 -456 ▪ Fax: 0049 4263 - 20 74 -621
ksp@behrens-scheessel.de

www.behrens-scheessel.eu


