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FE-Trank  
Piena aizvietotājs teļiem 

 
Sastāvs: 

23,5 % kopproteīns 3,5 % šķiedrvielas 1,5   % lizīns 
12,5 % koptauki   9,0 % pelni 0,90 % kalcijs    
 0,40% sods 0,70 % fosfors 
Sastāvdaļas 

linsēklu milti 
sūkalu pulveris 
sojas proteīna koncentrāts 
rafinēti augu tauki (palmu tauki) 
rafinēta kviešu ciete 
jāņmaizītes koka augļu milti 
ekstrudētas zirņu izspiedas 
koncentrēti sojas milti  
piedevu premikss 
dekstroze 
raugs 
hidrolizēts kviešu proteīns 
Piedevas 1 kg:  

Vitamīni:      
 48.000 i.u. Vit. A  
 4.000 i.u. Vit. D 3   36 mg cinks (E6)  
 100 mg Vit. E  48 mg mangāns (E5) 
   (alfa tokoferola acetāts)  100 mg dzelzs (E1) 
 16 mg Vit. B 1  4 mg varašs (E4) 
 8 mg Vit. B 2  1,0 mg jods (E2) 
 6 mg Vit. B 6  0,4 mg selēns (E8) 
 50 mcg Vit. B 12 
 50 mg niacīns 
 2 mg Vit. K 3 

 250 mg Vit.C (E300) 
 25 mg Ca-d- pantotenāts 
 1 mg folijskābe 
 300 mg holīna hlorīds 
 200 mcg biotīns 
mikroelementi: 

100 mg dzelzs (aminoskābju hidrāta dzelzs helāts) 
   4 mg varš (vara sulfāts, pentahidrāts) 
Kā arī : 
3,0 x 10

9
 KVV  pienskābes baktēriju kultūra enterococcus faecium NCIMB 10415 

(EU-Nr. E1705) un citronskābe, BHT 
 
Šis produkts paredzēts izēdināšanai dzīvniekiem jaunākiem par 6 mēnešiem 

FE-Trank 
… īpaši labs, īpaši garšīgs 

 
Pateicoties FE Trank teļu audzēšana ir ļoti ekonomiska un droša! Tas ir īpaši 

ieteicams piena aizvietošanai teļiem no 4 nedēļu vecuma  
Piemērots lietošanai maisījumā ar govs pienu. 
 
FE-Trank veicina ātru spurekļa attīstību. 

 
Ēdināšanas shēma 1: FE-Trank kā piena aizvietotājs  

 

Dzīves 
nedēļas 

piena daudzums dzīvniekam 
dienā 

koncentrācija 

1. 3-6 litri pirmpiens  

2.-4. 6-8 litri Josera piena aizvietotāji 100 – 125 g/l 

5.-12. 4-8 litri Josera FE-Trank 100 – 125 g/l 

 
Ēdināšanas shēma 2: FE-Trank kombinācijā ar govs pienu 

 

Dzīves 
nedēļas 

piena daudzums dzīvniekam 
dienā 

koncentrācija 

1. 3-6 litri pirmpiens  

2.  6 litri govs piens  

3. – 12. 4- 8 litri govs piena maisījums ar   
FE-Trank 1:1 

100 – 125 g/l 

pH- 5,9 
 
Lūdzu pievērsiet uzmanību šādām lietām: 

1) Teļu sprostu, stāvvietu dezinfekcija 
2) Teļiem jāsaņem pirmpiens ne vēlāk kā 2 stundas pēc dzimšanas. 
3) Ar teļu barošanu saistītā aprīkojuma kārtīga mazgāšana 
4) Sagatavojiet pienu bez kunkuļiem. Mēs iesakām darīt šādi: 

a) Ielejiet 2/3 ūdens (temperatūra 42 – 45 °C) spainī.  
b) Maisot ar Josera piena maisītāju pievienojiet pulveri. Izdzirdinot piena 

temperatūrai jābūt  38-40 °C. 
c) Pievienojiet atlikušo ūdens daudzumu. Ūdens temperatūrai jābūt 38-40 °C 

5) No divu nedēļu vecuma teļiem vienmēr piedāvājiet Kalberkost startera barību 

un tīru ūdeni 
Vairāk par  FE Trank piena aizvietotāju uzzināsiet jautājot Josera servisa 
komandai - Agrera! 

 
Produkts saglabā savu kvalitāti līdz norādītajam termiņam, glabājot tīrā, 
sausā un vēsā vietā ! 


