
K výrobě jsou používány tradiční suroviny, jejichž základem jsou tuzemské 
mléčné suroviny - sušená sladká syrovátka, sušené podmáslí, sušené odtuč-
něné a plnotučné mléko. Při použití plnotučného mléka je část tuku v MKS 
mléčného původu. Dále jsou používány směsi rostlinných tuků s emulgá-
tory, vysoce kvalitní sojové proteinové koncentráty, pšeničný lepek a syn-
tetické aminokyseliny. Složení krmných směsí je pravidelně kontrolováno 
(každá šarže je testována ve vlastní laboratoři na přístroji NIRS) a inovová-
no. Technologické vlastnosti mléčných směsí plně vyhovují všem používa-
ným technologiím v odchovu telat a u okyselených směsí byla posílena je-
jich antibakteriální účinnost.

Všechny MKS jsou vyráběny v certifikovaném režimu bez GMO. Mléka jsou 
upravena tak, aby i při nízkém pH u okyselených variant používaných v cho-
vech s vyšším infekčním tlakem byla telaty dobře přijímána. Účinnost nově 
vyvíjených mléčných směsí si od podzimu 2020 ověřujeme v naší nové tes-
tační stáji (viz. foto) za řízených podmínek napájení a ustájení. Volbu typu 
mléčné krmné směsi konzultujte s našimi odbornými poradci.

Mléčné krmné směsi
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Telfid® 100
Mléčná krmná směs, která obsahuje 100 % mléčných bílkovin. 
Je složena převážně ze směsi sušeného odstředěného a plno-
tučného mléka, takže část tuku ve směsi je mléčného původu. 
Směs dále obsahuje sladkou syrovátku a tukovanou syrovátku 
a je doplněna premixem biologicky aktivních látek s vysokou 
hladinou vitaminu E, organického Fe a probiotik.

Telfid® SOl
Mléčná krmná směs s vysokým podílem sušeného odtučně-
ného a plnotučného mléka a esenciálních aminokyselin do-
plněná trojnásobným množstvím vitaminu E. Extrémně nízký 
obsah popela a vysoký obsah laktózy jsou jasným důkazem 
použití vysoce využitelných mléčných surovin. Předností smě-
si je vynikající rozpustnost nutná pro použití v krmných auto-
matech.

Telfid® eXTRA
Mléčná krmná směs s vysokým podílem mléčných surovin 
a esenciálních aminokyselin, vhodná pro mladá, intenzivně 
rostoucí telata a telata vystavená zátěži (chlad, zimní obdo-
bí). Vysoká stravitelnost použitých zdrojů bílkovin umožňuje 
intenzivní růst kostí a svalové hmoty telete bez extrémního 
navyšování obsahu dusíkatých látek spojeného s nežádoucí-
mi průjmy.

Telfid® MOSS Acid
Mléčná krmná směs s vysokým podílem mléčných surovin 
a esenciálních aminokyselin, vhodná pro mladá, intenziv-
ně rostoucí telata. Pro prevenci průjmů je přidáván přípravek  
Bio-mos®, který stabilizuje střevní mikroflóru, podporuje imu-
nitu zvířete a posiluje bakteriální rovnováhu ve střevech

Telfid® J Acid
Pokud bahnice mají nedostatek mléka, jehňata zůstanou bez 
matky či při vícečetných porodech, je třeba mít po ruce kvalit-
ní mléčnou směs, kterou Vám nabízíme. Složením plně odpo-
vídá nutričním potřebám jehňat a její předností je vedle pod-
máslí či odtučněného mléka také vysoký obsah plnotučného 
mléka, které vnáší do směsi pro mláďata přirozený, velmi dob-
ře stravitelný mléčný tuk.

Telfid® GRAnd 
Klasická bílá mléčná směs je kombinací sladké syrovátky, suše-
ného odtučněného, plnotučného mléka a dalších vhodných 
surovin pro kvalitní odchov telat od narození po odstav. Její 
kvalita je ověřena chovateli v celé ČR, je to nejvíce používaná 
směs z našeho sortimentu.

Telfid® inSTA GRAnd
Jedná se o mléčnou směs typu GRAND se 
zvýšeným protiprůjmovým efektem. V této 
směsi byl využit ve zvýšené míře protiprůjmový efekt kom-
binace různých druhů pektinů a organickývh kyselin spolu 
s probiotiky a protilátkami proti původcům infekčních prů-
jmů. Tato směs zabezpečuje okyselení nejen slezu, ale i před-
ní části tenkého střeva.

Telfid® Uni 
Mléčná krmná směs založená na syrovátkových proteinech 
a sušeném mléku tak, aby bylo vyváženo její použití po celou 
dobu odchovu telat s použitím v chovech s vyšším infekčním 
tlakem v přijatelných finančních nákladech.

ViTUlAR® Acid
Je mléčná krmná směs úspěšně používaná pro prevenci prů-
jmových onemocnění. Svým složením a živinami plně odpoví-
dá mnohem dražším dováženým mléčným náhražkám.

PORfid®, PORfid® SAliMU
Doplňkové mléčné krmivo, které slouží pro doplnění mléčné 
složky do směsí pro selata. Díky vysokému podílu mléčných 
krmiv působí i jako přirozené zchutňovadlo a podporuje pří-
jem směsí. Doporučené dávkování je 10 % do kompletních 
krmných směsí.

dr. fideS ShAke
Tato mléčná krmná směs pro selata, která je pomůckou při 
odchovu selat mnohočetných vrhů (nedostatečný počet plně 
funkčních struků), ztrátě prasnice úhynem, nízké mléčnosti 
prasnic (MMA, poporodní komplikace, nechutenství) a nevy-
rovnaných selatech po odstavu.
V chovech bylo prokázáno a velmi se osvědčilo výrobcem do-
poručené dávkování pro selata na porodně (od 2. dne stáří do 
26 dnů) ředění 1:3 a po odstavu 1:6.
Pro přesné dávkování a vysoce hygienické uchování je výro-
bek balen do 0,5 kg balíčků.
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Telfid® iMUnO
Je klasická kompletní mléčná krmná směs. Součástí imuno složky jsou 
mimo jiné i Imunoglobuliny a butyrát. Tato směs podporuje rozvoj střev-
ních klků, selektivně potlačuje řadu patogenních mikroorganismů, stabi-
lizuje střevní mikrobiom a zlepšuje životaschopnost telat. 

iMUnOfid Add
Je doplňková mléčná krmná směs sloužící k obohacení či standardizaci 
mleziva. Obsahuje vysoký podíl Ig a doporučené dávkování je 100 g na 4 l 
mleziva. Směs je doplněna org. Fe a Cu. Balení: 100 gr. sáčky v 10 kg pytli.

iMUnOfid cOl
Je taktéž doplňková mléčná krmná směs k obohacení či doplnění mlezi-
va. Kromě vysokého podílu Ig obsahuje i sušené bílkoviny mleziva čili živi-
novou část. Směs je opět doplněna organickým Fe a Cu a v tomto případě 
i vitaminy A, D, E, C. Doporučené dávkování je 200 g na 4 l mleziva. 
Balení: 200 gr. sáčky v 10 kg pytli.
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MkS složení

Katalogové číslo Protein Tuk Vláknina Popel Vápník Lyzin Vitamin A Vitamin E Fe org. Probiotika

Acid % % % % % % 1000 m.j. mg mg CFU 109

Telfid® 100 487 4871 21 19,5 0,00 7 1,1 1,95 25 330 40 3

Telfid® SOl 470 4701 20,8 18,5 0,02 6,5 0,95 2 25 330 40 3

Telfid® eXTRA 4791 4781 21,0 19,0 0,4 6,9 0,75 2 25 105 40 3

Telfid® MOSS Acid  484 21,5 20 0,52 6,7 0,75 2 25 105 40 3

Telfid® GRAnd 471 472 21,0 18,0 0,5 7 0,75 2 25 105 40 3

Telfid® Uni 473 20 17,5 0,7 7 0,75 1,85 25 105 40 3

ViTUlAR® Acid  458 20,5 17,8 0,7 7 0,75 1,85 25 105 40 3

Telfid® iMUnO 4872 20,5 18 0,05 8 0,85 1,8 25 330 40 3

Telfid® inSTA GRAnd 4784 21 19 0,04 6,9 0,75 2 25 105 40 3

dr. fideS ShAke 4574 20,5 23 0,5 6,5 0,7 1,9 25 315 40 3,1

PORfid® A 457 31 6,4 1,6 8,5 0,6 2,1

PORfid® SAliMU 4572 29,5 10 1,5 10 1 2  

Telfid® J Acid  461 22,6 26,5 0,1 7 0,86 1,95 25 300  30

Obecné pokyny:  
1.  Mléčné krmné směsi obsahují probiotika, proto 

je nikdy nechystejte do zásoby!

2.  Horká voda ničí probiotika, bílkoviny i vitaminy!

3.  Voda na rozpouštění nesmí být teplejší než 60 °C.

4.  Jeden litr směsi váží pouze 0,55 – 0,65 kg.  
Mléko je třeba vážit, ne odměřovat odměrkou!

Balení: 
25 kg pytle s PE vložkou.

Doba použitelnosti:  
4 měsíce od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu.
S výběrem vhodné mléčné náhražky Vám pomohou  
naši odborní poradci.
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