
Heiferlac byl navržen tak, aby díky vysokým hladinám čistého mléčného 

proteinu se speciálně vybranou směsí rostlinných olejů podpořil rychlý 

růst a správný vývoj kostry v začátku života telete.

Použití
Úplná náhražka kravského mléka.

Popis výrobku
Krémový prášek světlé až tmavé barvy, který se smíchá se studenou 
nebo teplou vodou. Výrobek má smetanovo-vanilkovou vůni.
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Vysoká koncentracečistého mléčnéhoproteinu

Složení

Oleje a tuky
16%

Bílkoviny
26%

Vláknina
0%

Popel
7%

Vlhkost
4%

Způsob podávání
Heiferlac je vhodný jak pro tradiční způsob krmení z vědra, tak pro 
ad-libitní způsob krmení za studena, i do automatických krmících 
zařízení.

Balení
60 vícevrstvých papírových pytlů s polyetylenovou vložkou 
o hmotnosti 20 kg na dřevěné čtyřřadé paletě: 1,2 tuny.

Způsob uchovávání
Skladujte v suchu do 25°C. 
Doba trvanlivosti je 15 měsíců od data výroby.

Vyrobeno 
z britského 

mléka



Vhodný pro odchov z vědra a do některých automatických 
krmících zařízení. 

Krmivo pro zlepšení výkonu
Svým složením je Heiferlac určen pro systém krmení ve vyšších koncentracích, než je u tradičních mléčných 
náhražek, s cílem významně podpořit vyšší hodnoty růstu.  Následující doporučený návod na podávání je určen 
ke zlepšení výkonu. Máte-li dotazy týkající se alternativních programů krmení, obraťte se přímo na Volac. 

Krmení z vědra
Poměr mixování 
150 g mléčné náhražky rozmíchejte v jednom litru vody (tj. obsah sušiny 15 %).

Příprava a spůsob podávání 
Přidejte mléčnou náhražku do poloviny z požadovaného objemu teplé vody (40 °C) a míchejte směs, 
dokud nedosáhne rovnoměrné hustoty. Dolejte zbylý objem vody a zamíchejte.

Nepodávejte telatům, pokud teplota nápoje přesahuje 37 °C.

Níže doporučený způsob dávkování je sestaven pro telata s váhou okolo 40 kg. 

Pro menší telata je možné zredukovat množství nápoje.

Krmení z automatu – Krmící stroje řízené počítačem
Heiferlac je výbornou volbou pro počítačem řízené krmící stroje (např. Urban, Förster). Použití tohoto 

systému umožňuje chov telat ve skupině, přičemž každé tele je obstaráváno individuálně, a to i při krmení. 

Použijte přednastavený krmný program nebo kontaktujte Volac pro nastavení nejvhodnějšího programu 

krmení pro vaše telata.

Krmení z krmného stroje – Ad-libitní způsob krmení
Heiferlac je vhodný pro krmení z automatických krmících strojů, u kterých se používá instantní druh 

mléčného prášku.

Poměr směsi
Nastavte krmící stroj tak, aby koncentrace sušiny v mléce dosahovala alespoň 10 % a udržujte tento poměr 

během celého chovného období.

Odstavení od mléčné výživy
V období odstavu může být upraven podavač krmiva tak, aby krmil studeným mlékem. Odstav může být 

také usnadněn opakovaným podáváním vody pomocí cucáku a postupným snižováním krmení mlékem 

a zvyšování příjmu vody v posledních deseti dnech období odstavu.

Heiferlac Instant

Věk telete (dny) 

1–3

4–7

8–35

36–42

Krmení dvakrát denně z vědra
Dopoledne

Počet litrů na tele

Kolostrum: minimálně 3 litry během prvních 6 hodin, 
pak 2 litry krmiva, dvakrát denně

2,5

3

2

Odpoledne
Počet litrů na tele

2,5

3

2


