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Denkamilk M Top S este un înlocuitor de lapte pentru viței bogat în vitamine. Conține o gamă completă de minerale 
esențiale și oligoelemente care asigură creșterea și producția echilibrată a animalelor. Asigură aportul ideal de 
microelemente și conține probiotice.

Care sunt beneficiile utilizării Denkamilk Top S? 

Calitate

Calitatea excelentă a Denkamilk Top S se datorează materiilor prime de calitate superioară utilizate, care sunt analizate într-un 
laborator modern înainte de producție. Produsul finit este inspectat zilnic pentru garantarea calității. Denkamilk M Top S conține 
o proporție mare de proteine pe bază de lapte, ușor digerabile. Echilibrul de proteine și energie asigură creșterea continuă.

Compoziție:  praf de zer, ulei vegetal (palmier, nucă de cocos, rapiță), gluten de grâu, lapte praf cu conținut scăzut de grăsimi, 
concentrat de proteine din soia, făină de grâu, făină de mazăre extrudată, maltodextrină, lactoză, dextroză, carbonat de calciu, 
zahăr, amidon de grâu, amidon cu conținut ridicat de ulei, acizi grași cu conținut ridicat de ulei , oxid de magneziu.

Valori nutriționale Elemente nutritive adăugate Probiotice

Proteine brute 22.0 % Fier 78 mg 4b1700i Bacillus licheniformis 
(DSM 5749) 650 MCFUGrăsimi brute 19.0 % Cupru 9 mg

Fibre brute 0.20 % Mangan 29 mg 4b1700i Bacillus subtilis
(DSM 5750) 650 MCFUCenușă brută 8.20 % Zinc 100 mg

Calciu (Ca) 0.82 % Iod 0.5 mg
Fosfor (P) 0.63 % Seleniu 0.2 mg
Sodiu (Na) 0.69 % Vitamina A 25000 IU

Vitamina D3 4010 IU
Vitamina E 150 IU
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Instrucțiuni pentru amestecarea înlocuitorului de lapte: 

1 Pentru a prepara înlocuitorul de lapte, se adaugă 2/3 din apa
necesară în mixer. Temperatura apei trebuie să fie între 45-55 oC. 

2 Se toarnă cantitatea necesară de praf Denkamilk M Top S
in mixer în cantitate de 140 g pentru fiecare litru.

3 Se adaugă treptat în mixer cantitatea de apă necesară și se
amestecă timp de 3 minute.

4 Temperatura ideală de hrănire este de 41-42 ºC.
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Sfaturi importante

• Buricul trebuie dezinfectat imediat după naștere.
•  Vițelul trebuie să primească colostru la o oră după naștere. Cantitatea necesară pentru prima zi este de minimum 6 litri.
 4 litri trebuie administrate prin sondă și 2 litri prin alăptare, sau 3x2 litri prin alăptare. Trebuie verificată calitatea colostrului.
•  Temperatura peste 70 °C a apei utilizate pentru amestecare dăunează proteinelor și vitaminelor. Hrănirea înlocuitorului de
 lapte la o temperatură mai mică decât cea ideală duce la intrarea hranei în rumen.
 Temperaturile de amestecare și hrănire trebuie monitorizate constant.
•  După adăugarea laptelui praf la apă, amestecați imediat pentru a preveni formarea cocoloașelor.
•  Este esențială asigurarea condițiilor de igienă la hrănire.
•  Începând cu ziua 2, se asigură apă potabilă proaspătă curată ad libitum la 1 oră după fiecare hrănire.
•   Începând cu ziua 7, se hrănește furaj granulat, ad-libitum. La înțărcare, aportul zilnic de furaje
 granulare trebuie să fie de cel puțin 1,5 kg.

Ghid de amestecare:
Tabel de hrănireCantitate necesară de   

înlocuitor de lapte (litri) Denkamilk M TOP S (kg)

2 0,28 Ziua 1 hrănire cu colostru
4 0,56 Zilele 2-3 2 X 1,5 litri
6 0,84 Ziua 4 – săptămâna 2 2 X 2,5 litri
10 1,4 Săptămâna 3 2 X 3 litri
20 2,8 Săptămânile 4-6 2 X 4 litri
50 7 Săptămâna 7 2 X 2,5 litri
100 14 Săptămâna 8 – înțărcare           redus la 1 X 4-2 litri
150 21
180 25,2
200 28

Utilizare recomandată: pentru hrănirea vițeilor până la 10 săptămâni.

Ambalare: în saci de 25 kg.

Depozitare și termen de valabilitate:  într-un loc uscat și răcoros, pe un palet. Își păstrează calitatea timp de 1 an de la producție.
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