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TELMILK®
Mléčné krmné směsi pro telata
Mléčné krmné směsi (MKS) TELMILK pro telata obsahují vysoký podíl kvalitních mléčných surovin a mléčného proteinu. V tukové bázi je zařazeno 
vepřové sádlo, které má velmi vysokou stravitelnost. Základními surovinami MKS TELMILK jsou sušené odstředěné mléko, standardizovaná 
syrovátka a syrovátkové bílkoviny. Levnější produktové řady, určené optimálně telatům od ukončeného 4. týdne stáří, jsou doplněny vysoce 
kvalitním sojoproteinovým koncentrátem. MKS TELMILK jsou vyráběny na samostatné automatizované technologii, která zajišťuje vysokou kvalitu 
zpracování vyráběných produktů. MKS TELMILK obsahují Imuno-komplex, tedy vyvážený poměr vitamínů, minerálních látek a probiotik, které 
napomáhají správné činnosti imunitního systému telat a multisložkové okyselovadlo nové generace, které příznivě působí na trávicí trakt telat, při 
zachování maximální chutnosti mléčného nápoje.

Mléčná krmná směs TELMILK START  
(50 % SOM**)

TELMILK DYNAMIC  
(30 % SOM**)

TELMILK SPEC 
(15 % SOM**)

TELMILK  
EX

Kód 631 350 631 345 631 310 631 300

Proteiny % 21,6 21 22 22

Tuk % 20,6 20 19,5 18

Podíl mléčných surovin* % 80 70 62 55

* Skutečný podíl mléčných surovin v MKS bez započtení obsahu tuku. * * Sušené odstředěné mléko.

● Použití
TELMILK START – prémiová mléčná krmná směs, určená pro zkrmování telatům po celou dobu mléčné výživy, obsahuje 50 % sušeného 
odstředěného mléka vysoké kvality a má vybalancovaný poměr mléčného proteinu a energie. Neobsahuje žádné rostlinné komponenty.
TELMILK DYNAMIC – velmi kvalitní mléčná krmná směs s obsahem 30 % sušeného odstředěného mléka s převažujícím mléčným/
syrovátkovým proteinem. Tato mléčná krmná směs je určená pro zkrmování telatům po celou dobu jejich mléčné výživy. 
TELMILK SPEC – základní mléčná krmná směs s vysokým podílem mléčného/syrovátkového proteinu, obsahuje 15 % sušeného odstředěného mléka 
a je vhodná pro telata v průběhu celého odchovu nebo jako mléko pokračovací (navázání na MKS START optimálně od ukončeného 4. týdne stáří telat). 
TELMILK EX – mléčná krmná směs s vybalancovaným poměrem mléčného a rostlinného proteinu, je vhodná pro telata od ukončeného 4. týdne stáří 
jako tzv. „pokračovací mléko“. Tato MKS je vhodná pro míchání s hygienicky nezávadným netržním mlékem.

● Příprava nápoje
Mléčné nápoje TELMILK – připravíme v poměru 1 kg suché MKS TELMILK a 7 litrů vody (tj. 145 g MKS na 1 l vody). V případě krmných automatů pro 
telata zvolte dávkování 145 g MKS na 1 litr vody. Při ruční přípravě mléčného nápoje postupujeme tak, že 1 kg suché MKS rozmícháme v 4 litrech vody 
o teplotě 45 až 50 °C a doplníme 3 litry vody, aby výsledný mléčný nápoj měl teplotu před zkrmením 39 až 40 °C. Nerozpouštějte ve vodě s teplotou 
vyšší než 50 °C.

● Dávkování
Připraveným mléčným nápojem TELMILK napájíme telata po skončení mlezivového období 2–3 krát denně v dílčích dávkách 2,5 až 3 litry na jedno 
tele, to je 5 až 9 litrů mléčného nápoje na tele a den. Dodržujte optimální intervaly mezi krmeními (8 až 12 hodin). V zimních měsících je vhodné 
zvýšit objem mléčného nápoje, případně zvýšit počet denních krmení. Nezvyšujte dávkování MKS na 1 litr vody. Při vyšší koncentraci MKS v nápoji 
vystavujete telata riziku vzniku dietetických průjmů.

Rádi Vám pomůžeme s komplexním nastavením managementu odchovu telat.
Naše MKS TELMILK jsou pravidelně nutričně a mikrobiologicky kontrolovány.
Balení v pytlích 25 kg, paleta 750 kg.

MIKROP ČEBÍN a. s.
664 23 Čebín 416, Česká republika
www.mikrop.cz
e-mail: objednavky@mikrop.cz

MIKROP Slovensko s. r. o.
Priemyselná 2681/5, 917 01 Trnava
e-mail: objednavky@mikrop.sk

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., tel.: +420 602 751 833, e-mail: stanislav.stanek@mikrop.cz

Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.
Společnost MIKROP ČEBÍN a. s., pracuje neustále na vývoji všech výrobků. Prosíme o pochopení, že některé údaje se mohou lišit v závislosti na stáří letáku. Proto tento materiál má pouze informativní charakter. V případě zájmu se obraťte na naše specialisty.


