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Starter pentru viței
Starter pentru viței – o combinație sub formă gra-

nulată de proteine, fulgi de porumb și boabe în-

tregi de cereale.

Compoziția starterului corespunde cerințelor me-

todei moderne de creștere a vițeilor: 

conținut ridicat de substanțe nutritive digestibile 

cu respectarea structurii solicitate, gust și apetit 

ridicat.

Scopurile creșterii cu starter:
1)  Dezvoltarea rapidă a rumenului.

2)  Perioadă de alaptare mai scurtă.

3)   Utilizarea maximă a potențialului de creștere a 

vițelului.

4)  Dezvoltarea uniformă a sistemului musculo-osos.

5)  Dezvoltarea hematopoiezei și a imunității.

6)  Prevenirea fazei negative de creștere după înțărcare.

7)  Reducerea îmbolnăvirilor de diaree.

8)  Utilizarea universală în toate tipurile de tehnologii.
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Înțărcarea vițeilor
Conform statisticii NAHMS perioada de înțărcare medie 
(și cea mai populară) este de 8 – 10 săptămâni. Astfel pu-
tem combina adecvat perioada necesară pentru alăptarea 
vițeilor cu creșterea intensă, dezvoltarea rumenului, aco-
modarea adecvată cu starterul precum și economisirea lo-
curilor de stabulație.

Recomandări pentru înțărcare:
1)  planificați cu atenție înțărcarea vițeilor. În cazul admi-

nistrării vițeilor a 0,5 kg de starter cu două săptămâni 
înainte de înțărcarea planificată, la o săptămână îna-
intea înțărcării putem reduce la jumătate înlocuitorul 
de lapte. Prin aceasta este necesară dublarea dozei de 
starter. Metoda reducerii înlocuitorului de lapte trebu-
ie adoptată în funcție de organizarea fermei, perioada 
anului și posibilitatea personalului. Nu se recomandă 
diluarea dublă a înlocuitorului de lapte sau modifica-
rea acestuia!

2)  Mențineți vițeii în boxe individuale alte două săp-
tămâni după înțărcare. Starterul se poate dubla la 
2,5-3 kg.

3)  Condiția acestei înțărcări organizate este folosirea 
starterului cu structură bună. A.F. Kertz (Hoard´s 
Dairyman 1/2010): „Este mai costisitor dar chel-
tuielile sunt acoperite datorită dezvoltării rume-
nului. Nu hrăniți cu TMR în perioada înțărcării. 0,5 
kg de fân de lucernă sau de fân pajiște de bună 
calitate este cantitatea permisă ce poate fi aloca-
tă vițelului la această vârstă. Bineînțeles vițeii vor 
accepta și TMR cu 50% nutrețuri de volum.”

4)  Adăpați cu apă curată altfel este limitat consumul de 
furaje. Țineți minte că un kg de furaje uscate necesită 
patru litri de apă.

5)  Grupele după înțărcare trebuie să fie cât mai mici 
pentru formarea rapidă a structurii sociale. O posibili-
tate sunt boxele de grup.

 
5)  A.F. Kertz (Hoard´s Dairyman 1/2010): „Nu vă axați 

doar pe reducerea costurilor în această perioadă. 
Economisirea în această periadă va însemna reduce-
rea eficienței producției ulterioare de lapte. 



Scopul creșterii vițeilor nu este doar limitarea pierde-
rilor prin mortalitate dar și a îmbolnăvirilor în general. 
Din experiență știm că o îmbolnăvire chiar de scurtă 
durată poate avea impact asupra întregului proces de 
creștere și valorificare. Interesul fermierului ca și al pro-
ducătorului de starter este de a corela cerințele nutri-
tive cu prevenția împotriva diareii. Aceasta înseamnă 
îmbunătățirea digestibilității nutrețurilor astfel ca la un 
consum ridicat  sau o digestibilitate redusă să nu apară 
resturi nedigerate ca și substrat pentru creșterea bacte-
riilor. Experiența din ferme presupune găsirea de alter-
native pentru coccidiostaticele folosite în trecut.

Starfid CCC corespunde din punct de vedere nutritiv cu produsul Starfid.
 
Pentru o rezistență mai bună a organismului vițelului se adaugă vitamina C iar în formă organică seleniu, fier și cupru 
pentru dezvoltarea hematopoiezei și prevenirea îmbolnăvirilor aparatului respirator. Starfid CCC conține substanțe na-
turale care limitează semnificativ dezvoltarea populațiilor de bacterii patogene și coccidii în intestin (Coli, Clostridia, 
Coccidia).
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Administrarea  
STARFID, STARFID CCC:
Începeți administrarea starterului devreme, din a 3-5 zi 
de viață a vițelului. De fiecare dată administrați produsul 
proaspăt, ad libitum. Rețineți faptul că acceptarea produ-
sului este limitat de accesul la apă. Este necesară verificarea 
prospețimii produsului și consumul acestuia. Consumul 
starterului împreună cu sistemul de stabulație folosit deter-
mină termenul de înțărcare a vițeilor.
Pentru înțărcarea vițeilor există o serie de procedee, de ace-
ea consultați-vă cu specialiștii noștri.
 

Compoziție: 
Ambele produse sunt concepute cu atenție dintr-o gamă 
largă de materii prime selectate începând cu cele clasice 
(cereale, surse de proteine cum sunt produsele din soia) 
gluten, drojdie uscată, amestec de pectină, semințe de in 
special prelucrate până la combinarea originală a acizilor 
organici și anorganici (STARFID CCC). Avem în total aprox. 
douăzeci de ingrediente calculate nu doar în ceea ce 
privește lista de substanțe nutritive (proteină, fibre, grăsi-
me brută, macro și microelemente, vitamine, ș.a.m.d.) dar și 
privind digestibilitatea, conținutul și structura aminoacizilor 
precum și potențialul de producere a acizilor volatili grași în 
rumenul în creștere.

Ambalarea:  
Saci de hârtie de 25 kg, big bag.

Termen de valabilitate: 
4 luni de la data fabricației. A se păstra într-un loc uscat și 
întunecos.

Producator:
FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p.709
696 13 Šardice, ČR, tel.: +420 518 624 166
e-mail:fidesagro@fidesagro.cz, www.fidesagro.cz

Distributor in Romania: 
FIDES AGRO, S.R.L.., str. Aristide Demetriade nr. 1/3,
300244 TIMIŞOARA, jud. Timiș, RO, tel: 0751 538 727
e-mail: office@fidesagro.ro, www.fidesagro.ro


