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Bene�ty, ktoré poskytuje Multimilk

akcelerácia rastu teliat a maximálne využitie ich genetického potenciálu v dospelosti (metabolické programovanie)

zdravie (menej zdravotných problémov a úhynov)

veľmi dobrý príjem teľatami

vyššia celoživotná úžitkovosť 

lepšia ekonomika chovu

ZVIERA S MAXIMÁLNYM POTENCIÁLOM A VYUŽITÍM JEHO GENOFONDU
Maximálne využitie rastových schopností v období mliečnej výživy hrá klúčovú úlohu pre zdravie, reprodukciu a úžitkovosť v dospelosti. Do 5 mesiaca 
veku teľaťa dochádza k rastu tkanív spôsobom množenia telových buniek (hyperplázia) a toto obdobie je rozhodujúce pre vývoj väčšiny orgánov. Chyby 
v tejto fáze rastu už nie je možné v neskoršom veku napraviť. 

VÝHODY PRODUKTOV MULTIMILK®
vysoká biologická využiteľnosť proteínu
Multimilk má nielen vysoký obsah mliečnych zložiek, ale oproti konkurenčným produktom 
sú  používané suroviny, ktoré vznikajú šetrnými technologickými postupmi (mikro�ltrácia).

vynikajúca rozpustnosť produktu
V procese výroby unikátnym spôsobom sprejového mrazenia vzniká homogénny komplex 
tukov a bielkovín. Po rozpustení produktu sa tieto dve zložky neseparujú.

imunoglobulíny
Okrem toho, že slúžia ako dôkaz šetrného spôsobu výroby (pri vysokých teplotách 
dochádza k ich denaturácii), podporujú bakteriálnu stabilitu v tráviacom aparáte teľaťa.

kokosový olej
Z  viacerých zdrojov, ktorými je možné zabezpečiť požadovaný obsah tuku v  mliečnej 
náhražke, stredne dlhé reťazce mastných kyselín kokosového oleja majú antibakteriálny 
účinok a vyššiu využiteľnosť.

emulsizym
Optimalizácia zdravia a trávenia v každom ročnom období (zima – vyšší obsah bioaktív-
nych peptidov, leto – vyšší obsah mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca). 

3 kmene probiotických kultúr
Každý z  použitých kmeňov baktérií plní v  produkte určitú špeci�ckú fukciu – baktérie z 
rodu Bacillus zlepšujú stráviteľnosť, baktérie z rodu Enterococcus mikrobiálnu stabilitu v 
tráviacej sústave. 
- Bacillus lichenformis
- Bacillus subtilis
- Enterococcus faecium

CIEĽ ODCHOVU TELIAT

Horký emulgovaný tuk

Emulgovaný tuk
Bílkovina

Syrovátková fáze

Studený vzduch Studený vzduch

Syrovátková fáze

Emulgovaný tuk

Bílkovina



SRVÁTKA VZNIKAJÚCA PRI VÝROBE 
SMOTANY A MASLA
Pri výrobe produktu Multimilk sú používané suroviny, ktoré vznikajú 
pri spracovaní surového mlieka pri nízkych teplotách.  Je tak zabezpe-
čená vysoká biologická hodnota bielkovín výsledného produktu
a maximálna chutnosť pre teľatá. 
Pri výrobe kazeínovej srvátky sa používajú anorganické kyseliny, čo 
zvyšuje obsah popola, ktorý limituje využiteľnosť a zvyšuje pravdepo-
dobnosť tráviacich problémov. 

akcelerácia rastu teliat a maximálne využitie ich genetického
potenciálu v dospelosti (metabolické programovanie)

zdravie (menej zdravotných problémov a úhynov)

veľmi dobrý príjem teľatami

vyššia celoživotná úžitkovosť 

lepšia ekonomika chovu

PÔVOD ZÁKLADNÝCH PRODUKTOV POUŽÍVANÝCH DO MLIEČNYCH NÁHRAŽIEK
Surové kravské mlieko

Výroba masla

Smotana a maslo

Sušenie

Priemysel a potravinárstvo
(lepidlá,  mäs.  výrobky)

Kryštalizácia  

Kryštalizácia  

Ultra�ltrácia

Kyslé zrážanie (HCl, H2SO4)

Odstredené mlieko

BENEFITY, KTORÉ POSKYTUJE MULTIMILK®

Sušené
odstredené mlieko

Kazeínová
srvátkaKazeín

Bezlaktózová
kyslá srvátka

Filtrát (permeát)
 vysoký obsah laktózy, 

nebielkovinový dusík -močovina

Laktóza

Laktóza
Bezlaktózový

�ltrát

Srvátkový bielkovinový koncentrát

zrejúce syry

SRVÁTKA VZNIKAJÚCA PRI VÝROBE
SYROV
Srvátka, ktorá vzniká pri výrobe syrov je pre teľatá veľmi chutná.

Srvátkový bielkovinový koncentrát sa vyrába procesom 
ultra�ltrácie (reverznej osmózy). Ide o  technologicky veľmi 
šetrný proces na výrobu tých najkvalitnejších srvátkových 
izolátov.  Pretože mikro�ltrácia prebieha za nízkej teploty, 
malom tlaku a normálnom pH, výsledný proteínový prášok má 
zachovanú vysokú biologickú hodnotu rozhodujúcich 
bielkovín, peptidov a  ich subfrakcií. Mikro�ltrácia je pomerne 
náročná metóda získavania srvátkového proteínu, ktorý nepod-
lieha denaturácii, ale si zachováva vysokú a  nezmenenú 
biologickú hodnotu. Tento produkt obsahuje imunoglobulíny, 
ktoré v  našich výrobkoch deklarujeme a  ich obsah sa dá 
potvrdiť analýzou. 

Sušenie

Sušená
srvátka Laktóza

Delaktózovaná
srvátka

Filtrát
(permetát)

Kryštalizácia  Ultra�ltrácia

Tvrdé (zrejúce) syry
a sladká srvátka

Tvaroh a mäkké syry,
kyslá srvátka

Výroba syra

Srvátkový bielkovinový koncentrát
Aktívne imunoglobulíny, vysoká biologická hodnota proteínov.

ktoré v  našich výrobkoch deklarujeme a  ich obsah sa dá 
potvrdiť analýzou. 



Obsah mliečnych zložiek %

Sušená srvátka %

Srvátkový bielkovinový koncentrát %

Sušené odstredené mlieko %

Kokosový olej %

Ĺanový olej

Pšeničný proteín hydrolyzovaný %

Palmový olej %

Sójový bielkovinový koncentrát %

Dusíkaté látky %

Tuk %

Vláknina %

Popol  %

Ca %

P %

Na %

Treonín %

Lyzín %

Metionín %

Se ppm

Immunoglobulíny

Omega 3 mastné k. ppm

Vitamín A m.j.

Vitamín D3 m.j.

Vit. E ako alfa tokoferol mg

Vitamín C

Bacillus licheniformis + Bacillus subtilis

Enterococcus faecium
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Zloženie MULTIMILK® MULTIMILK® VITAL MULTIMILK® PREMIUM

Deklarované kvalitatívne znaky v 1 kg

KRMNÝ NÁVOD: 
Mliečna kŕmna zmes (MKZ) sa riedi pitnou vodou v pomere 145 g    
(1 : 8) až 180 g (1 : 6,5) + 1 liter vody. Do nádoby nalejte 2/3 potreb-
ného množstva vody zohriatej na 50 až 55°C a za stáleho miešania 
pridávajte MKZ v  množstve, ktoré zodpovedá požadovanému 
pomeru riedenia. Zvyšok doplňte vodou  zohriatou na izbovú 
teplotu tak, aby teplota nápoja pred napájaním bola 39°C. 
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intenzívny  
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klasický
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litrov/kŕmenie počet kŕmení/deň

Deň 2-7

2 týždeň
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Prvý deň: 4 litre mledziva v priebehu prvých 4 hodín po narodení. 
Viac ako 2,5 litra mledziva pri následnom napojení do 12 hodín po narodení. 

Stanovte si ciele odchovu teliat. K tomuto poslúžia nasledovné orientačné ukazovatele:
  výborné chovy priemerné chovy podpriemerné chovy
úhyny           do 3 %          3 až 5 %            nad 5 %
 

DOPORUČENÝ NÁVOD NA PRÍPRAVU A SKRMOVANIE MLIEČNEJ KŔMNEJ ZMESI

PODROBNÝ NÁVOD VÁM POSKYTNE NÁŠ KRMIVÁRSKY KONZULTANT. 
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