
ITATÁSI JAVASLAT automata itató rendszer 
Sprayfo LifeStart 1:6

Életkor Javasolt mennyiség/nap 

1. nap 6.0 L

Kolosztrum itatás fázisa
Első kolosztrum 1 órán belül: 4 L
Összesen: 6 L

2. nap 3 x 2.0 L
3. nap 3 x 2.0 L

Kolosztrum (1. vagy 2. fejés) 
Kolosztrum vagy Sprayfo

Életkor Javasolt mennyiség/nap 
Sprayfo 

Keverési arány
Sprayfo + víz

Abrak, szálas takarmány + 
ad libitum víz

4-7. nap 3 x 2.0 L 1 kg + 6 L
8-14. nap 2 x 3.0 L 1 kg + 6 L indító táp

Az egészséges borjakat a 12-14. napon át lehet állítani automatával történő itatásra.

Fázis Napok Adagok    Napi
              száma  mennyiség

Szárazanyag 
tartalom

induló 7 4
tejpótló itatás 14 4

elválasztás   28 3

6  -  7 L 160 g / L 
7  -  7 L 160 g / L 
7   -   1 L  160 g / L

indító táp szálas takarmány 
indító táp szálas takarmány 
indító táp szálas takarmány

A borjak és az itató automata ellenőrzése
• A por adagoló nyílását naponta ellenőrizni és tisztítani kell.
• A por adagoló tartályban ellenőrizni kell a mennyiséget és szükség esetén feltölteni.
• Rendszeresen ellenőrizze az itató automata működését és megfelelő

beállítását.
• Ellenőrizze a borjak általános egészségi állapotát.
•  A betegség tüneteit mutató borjakat vizsgálja meg alaposan.

Kolosztrum itatás fázisa
Az ellést követően fejt ellenőrzött minőségű tejjel a borjút
egy órán belül meg kell itatni 4 liter mennyiségben.
Az ellést követő 12-18 órán belül végzett 2. fejésből
származó tejjel másodszor is meg kell itatni a borjút.
A következő napon itasson meleg (40°C) kolosztrumot naponta
kétszer vagy szopókás vödörből ad libitum. 
 A 3-4. napon fokozatosan térjen át kolosztrumról Sprayfo-ra.

Elválasztás
 A tejpótló tápszer itatást a borjú 9 hetes kora körül lehet befejezni. 
A napi indító táp vagy abrak felvétel mennyisége legyen
legalább 1,5 kg.
 A borjú legyen egészséges és jól fejlett.
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KEVERÉSI TÁBLÁZAT

1 kg Sprayfo + 6 L víz bekeverése 150 g/ liter szárazanyag tartalmat eredményez

1. lépés
45°C víz 

mennyisége

2. lépés
Feloldott Sprayfo 

mennyisége

3. lépés
Feltöltés az elkészíteni 

kívánt mennyiségre, 40 oC

  2 liter 0.45 kg 3 liter
  4 liter 0.9   kg 6 liter
  6 liter 1.3   kg 9 liter
  8 liter 1.8   kg 12 liter
10 liter 2.2   kg 15 liter
12 liter 2.7   kg 18 liter
14 liter 3.0   kg 20 liter
17 liter 3.7   kg 25 liter
20 liter 4.5   kg 30 liter
23 liter 5.2   kg 35 liter
27 liter 6.0   kg 40 liter
33 liter 7.5   kg 50 liter
40 liter 9.0   kg 60 liter
47 liter 10.5   kg 70 liter
53 liter 12.0   kg 80 liter
60 liter 13.5   kg 90 liter
67 liter 15.0   kg 100 liter

www.sprayfo.com

A Sprayfo oldat könnyedén elkészíthető egy vödör és egy habverő segítségével. 
Nagyobb mennyiség készítése esetén ajánlott a keverő automata alkalmazása. 
Az itató automata segítségével pontosan beállítható a szárazanyag tartalom. 
A Sprayfo oldatot 40 oC hőmérsékleten kell itatni. 




