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La ce poate fi folosit Denkamilk Top S?

Consumul de colostru și primele câteva săptămâni sunt extrem de importante pentru viței și au un impact decisiv asupra vieții lor 
ulterioare. Pe lângă controlul calității înalte, este de asemenea un aspect important asigurarea cantității potrivite. Prima hrănire 
trebuie să aibă loc în primele 2 ore după fătare, vițelul trebuie să consume lapte de 3 ori pe zi în următoarele 3 zile, iar din a 4-a 
zi se poate folosi un înlocuitor de lapte de bună calitate. Denkamilk Top S este alegerea perfectă pentru animalele tinere.

Compoziţie

• Praf de zer • Făină de grâu
• Concentrat de proteine din soia (*) • Fosfat monopotassic
• Ulei vegetal (palmier, nucă de cocos, soia, rapiță) • Oxid de magneziu
• Amidon de grâu • Propan-1,2-diol
• Gluten de grâu (*) Conține un organism modificat genetic
      
Valori nutriționale

Nutrienți Minerale

Proteine brute 22,1 % Calciu (Ca) 10,3 g/kg
Uleiuri și grăsimi brute 14,0% Fosfor (P) 6,9 g/kg
Fibre brute 0,6% Vitamina A 45,005 UI/kg
Cenușă brută 8,6 % Vitamina D3 4,005 UI/kg
Umiditate 2,7 % Vitamina E 150 mg/kg

Vitamina C 120 mg/kg
Vitamina K3 1,4 mg/kg

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.

Proteine și energie
Top S conține o proporție mare de proteine pe bază de lapte, ușor digerabile. Echilibrul de proteine și energie asigură creșterea 
continuă și permite începerea timpurie a hrănirii cu furaje.

Vitamine si minerale
Denkamilk Top S este bogat în vitamine. Conține o gamă completă de minerale esențiale și oligoelemente care asigură creșterea și 
producția echilibrată a animalelor, precum și aportul ideal de microelemente.

Punctele forte ale Denkamilk Top S

P Solubilitate excelentă        P O proteină ușor digerabilă datorită compoziției sale bogate în lapte.
P Gust plăcut.           P Stimulează dezvoltarea rumenului.
P Oferă protecție împotriva acidifierii.   P Conține probiotice.
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Programul de hrănire Denkamilk
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Instrucțiunile de amestecare de mai jos se aplică
la prepararea a 6 litri de înlocuitor de lapte:

1 Pentru prepararea a 6 litri de înlocuitor de lapte se adaugă
4 litri (raport 2/3) de apă la temperatura de 45-55 ºC.

2
Se toarnă cantitatea necesară de praf Denkamilk Top S
într-o găleată, în cantitate de 125 g pentru fiecare litru
de hrană, adică 750 g pentru 6 litri.

3 La praf se adaugă treptat cantitatea necesară de apă,
apoi se amestecă timp de 3 minute cu un tel.

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

Sfaturi importante

• 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.
• Buricul trebuie dezinfectat imediat după naștere.

Ghid de amestecare

Cantitate necesară de 
înlocuitor de lapte (l)

Cantitate necesară
de praf (g)

Cantitate necesară de 
înlocuitor de lapte (l)

Cantitate necesară
de praf (kg)

2 250 12 1.50
3 375 14 1.75
4 500 16 2.00
5 625 18 2.25
6 750 20 2.50
7 875 22 2.75
8 1,000 24 3.00
9 1,125 26 3.25

10 1,250 28 3.50
11 1,375 30 3.75

Se adaugă 
apă până la 
obținerea 
volumului
total de 6 litri.
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Alpár Benedek, consultant de specialitate   +40 739 675 489
István Schlosser, director de afaceri pentru secția de bovine, consultant     +36 30 677 4258
Norbert Kajati, consultant de  specialitate    +36 30 195 0738
János Mozsár, consultant de  specialitate    +36 30 658 7345
Gábor Paczolay, consultant de  specialitate    +36 30 474 0584
Péter Bozsó, consultant de  specialitate    +36 30 957 6109
Dr. Eszter Galamb, manager cercetare și dezvoltare    +36 30 520 4069
Szabolcs Pócza, director tehnic, consultant de  specialitate     +36 30 397 1112

Calendar de hrănire

Vârsta vițelului Cantitatea de înlocuitor de lapte (l) 125 g pe litru Număr de hrăniri /zi

1 – 3 zile  hrănire cu colostru 2
4 – 7 zile 1,5-1,75 2

2 săptămâni 2,0-2,25 2
3 săptămâni 2,5 2

4 – 6 săptămâni 3,0 2
7 săptămâni 2,5 2

8 – 10 săptămâni 4,0-2,0 1

Instrucțiuni de utilizare: Hrană pentru viței până la 16 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.


