
ЗА БЕЗОПАСНО И БАЛАНСИРАНО 
ОТБИВАНЕ
Формулирането и производството на млекозаместители за 
млади преживни животни изисква голямо вниманиe към 
множество хранителни изисквания и практични нужди, 
както и отлични познания за качеството и приложимостта 
на суровините от млечен произход. Широките познания 
на Denkavit, придобити от дългогодишен опит в 
отглеждането на телета за угояване, е здрава основа за 
разработване на висококачествени млекозаместители. 
Нивото на опит и ноу-хау относно смилаемостта на 
различните суровини и прилагането на иновативни 
методи в производството на млекозаместители 
позволяват на Denkavit да предостави подходящо 
решение за всякакви специфични хранителни и 
технически изисквания.

ЗДРАВА ОСНОВА
Формулирането на млекозаместителите на Denkavit се основава 
на редица изследвания и опити, като се поддържа най-висок 
стандарт за качествен продукт, финно адаптиран към нуждите 
на животните. Уникални по рода си изследователски център 
и лаборатория играят ключова роля в качествения контрол и 
инициират непрекъснато усъвършенстване на съществуващите 
млекозаместители, така че да са съвместими с различни 
концепции за отглеждане и угояване на телета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Denkamilk Maxistart се отличава с постоянен състав и отлични 
вкусови качества и допринася за балансиран и ефективен растеж 
и развитие на телетата.  
Използването на Denkamilk Maxistart позволява на телетата да 
достигнат добре рaзвит търбух, което предпазва от проблеми след 
отбиването.

•  Стабилен и безопасен 
растеж

•  Добро съотношение на 
цена и качество

•  Добра разтворимост 
•  Стимулира развитието на 

търбуха 
•  С функционални добавки 

за максимална чревна 
защита
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DENKAMILK MAXISTART 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЕСВАНЕ ЗА 6 ЛИТРА 
МЛЯКО
За да приготвите 6 л. мляко, използвайте 4 литра (две 
трети) вода при температура 45-55˚ºC.

Добавете нужното количество сухо мляко, напр. 125-
160 г. за всеки литър мляко, който ще приготвите.
*)  За Джерсей и малачета се препоръчва 

концентрацията да е 160 г. за всеки литър мляко, 
който ще се приготвя.

Разбърквайте докато сухото мляко се разтвори. 
При използване на млечно такси препоръчителнoтo 
време за разбъркване е 3 минути.
Добавете вода, докато се достигне желаното 
количество (6 литра) и температура (41-42ºC). 
Смесването на млекозаместителя при температура 
на водата над 65°C може да повреди белтъчното и 
витаминно съдържание, затова трябва да се избягва. 
Препоръчителната температура за пиене е 41-42ºC  
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*)  За подробна информация и допълнителна 
консултация се свържете с Denkavit или Вашия 
Denkavit дистрибутор.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ
Denkamilk Maxistart има постоянен, внимателно подбран 
състав на суровините, съдържащ само рафинирани растителни 
масла, създаден чрез прецизна емулсификация и правилен 
баланс на мастните киселини. Чревната защита се постига 
чрез леко подкиселяване с лимонена киселина, етерични 
масла и прилагането на пре- и пробиотици.

ПРОТЕИН И ЕНЕРГИЯ
Denkamilk Maxistart съдържа балансирани нива на млечни 
суровини с добра усвоимост, доставяйки необходимите нива 
на млечен протеин. Суровините и баланса между протеин 
и енергия са формулирани по начин, по който се постига 
безопасен и ефективен растеж и ранно развитие на търбуха. 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Denkamilk Maxistart съдържа всички важни витамини, 
минерали и микро елементи в баланс, който съответства на 
дневните нужди на телето. Тези добавки предпазват вашите 
телета от липса на важни за здравето хранителни вещества. 

ВЪЗРАСТ НА 
ТЕЛЕТАТА

КОЛИЧЕСТВО МЛЯКО (L)
125 ГР НА ЛИТЪР

БРОЙ ХРАНЕНИЯ НА 
ДЕН

ден 1-3 коластра на воля 
ден 4-7 1,75 - 2,0 2
седмица 2 2,0 - 2,25 2
седмица 3 2,5 2
седмица 4-6 3,0 2
седмица 7 2,5 2
седмица 8 3,0 1
седмица 9-10 2,0 1

ПРОГРАМА ЗА ХРАНЕНЕ

ТАБЛИЦА ЗА СМЕСВАНЕ 125 ГР/ЛИТЪР 
ГОТОВО МЛЯКО

ЖЕЛАНО 
КОЛИЧЕСТВО 

МЛЯКО 
(ЛИТРИ)

КОЛИЧЕСТВО 
СУХО МЛЯКО 

(ГРАМА)

ЖЕЛАНО 
КОЛИЧЕСТВО 

МЛЯКО 
(ЛИТРИ)

КОЛИЧЕСТВО 
СУХО МЛЯКО 
(КИЛОГРАМА)

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

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЕСВАНЕ И ХРАНЕНЕ


