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Înlocuitorii de lapte sunt produşi pe o linie modernă cu 
un nivel ridicat de automatizare. În producţie se folo-
sesc materiale tradiţionale. Acestea se bazează pe lapte 
crud, dulce praf, lapte bătut praf, lapte praf degresat 
şi integral. Parte din grăsimea din înlocuitorul de lap-
te este de origine lactică datorită utilizării de lapte praf 
integral. Mai mult, se folosesc amestecuri de grăsime 
vegetală cu emulgatori, concentrate de proteine din 
soia de înaltă calitate şi aminoacizi sintetici. Nivelul ridi-
cat de vitamine, fier şi probiotice ajută la păstrarea unei 
stări bune de sănătate. Compoziţia furajului combinat 
este verificată în mod regulat (fiecare lot este testat în-
laboratorul propriu pe unitate NIRS) şi actualizată perio-
dic. Recent, toate amestecurile au fost îmbunătăţite cu 
calciu organic esenţial pentru dezvoltarea oaselor şi fier 
organic pentru formarea sângelui şi rezistenţă. De ase-
menea, proprietăţile tehnologice ale înlocuitorilor de 
lapte respectă pe deplin toate tehnologiile aplicabile 
creșterii viţeilor. Amestecurile acidifiate au fost consoli-
date în ceea ce priveşte activitatea lor bactericidă.



Telfid® 100
Înlocuitorul de lapte conţine 100 % proteină 
din lapte. Este format în principal din lapte 
praf degresat, astfel o parte din grăsime provine de la vacile de 
lapte. În compoziţia înlocuitorului de lapte mai găsim zer dul-
ce și zer complet și este complectat cu substanţe active biolo-
gice cu un nivel ridicat de vitamina E, Fe organic și probiotice. 

Telfid® SOl
Înlocuitor de lapte cu cel mai înalt procentaj de lapte praf de-
gresat şi integral, complectat cu aminoacizi esenţiali şi can-
titate triplă de vitamina E. Conţinutul său extrem de scăzut 
de cenuşă şi conţinutul înalt de lactoză reprezintă o dovadă 
clară a utilizării de produse lactate foarte digestibile. Avantajul 
Telfid® SOl este solubilitatea sa excelentă necesară pentru 
utilizarea în alimentatoarele automate de lapte.

Telfid® eXTRA
Înlocuitor de lapte cu un procent înalt de componente din 
lapte şi aminoacizi esenţiali; este potrivit pentru viţeii tineri, în 
creştere intensiva, şi pentru viţeii expuşi la stres (temperaturi 
scăzute, sezonul de iarnă). Digestibilitate înaltă a surselor de 
proteină permite creştere intensivă a oaselor şi masei muscu-
lare a viţeilor fără o creştere extremă a conţinutului de protei-
ne brute, care conduce la diaree nedorită.

Telfid® MOSS Acid
Inlocuitor de lapte cu conţinut mare de componente din lap-
te și aminoacizi esenţiali, potrivit pentru viţei mici sau creștere 
intensivă. Folosim Bio-Mos® ca aditiv pentru stabilizarea mi-
croflorei intestinale, astfel susţinem imunitatea animalului și 
se îmbunătăţește balanţa bacteriană în intestin.

Telfid® J Acid
Daca oaia nu are suficient lapte, mieii rămân fără mamă sau 
în caz de naşteri multiple, trebuie să aveţi la îndemână un în-
locuitor de lapte de înaltă calitate, pe care vi-l punem la dis-
poziţie. Compoziţia sa satisface pe deplin nevoile nutriţionale 
ale mieilor, iar avantajul său, pe lângă conţinutul de lapte bă-
tut şi degresat, este reprezentat de conţinutul ridicat de lapte 
integral, care aduce amestecului grăsimi din lapte extrem de 
digestibile, lucru natural pentru miei.

Telfid® GRAnd 
Înlocuitorul de lapte alb clasic este o combinaţie de zer dulce 
şi lapte praf degresat şi integral, potrivit pentru creşterea de 
înaltă calitate a viţeilor de la început până la înţărcare. Cali-
tatea este dovedită de crescatorii din toată ţara. Este cel mai 
frecvent utilizat înlocuitor din gama de produse.

Telfid® Uni 
Înlocuitor de lapte pe bază de proteine din zer şi lapte praf, 
astfel încât utilizarea sa este echilibrată pe tot parcursul peri-
oadei de creştere a viţeilor;se utilizează în ferme cu risc înalt de 
infecţie, la costuri financiare acceptabile.

ViTUlAR® Acid
Acest înlocuitor de lapte este utilizat cu succes pentru pre-
venirea bolilor diareice. Acest produs oferă o bună calitate la 
preţuri rezonabile.

Telfid® finiSh
Înlocuitor de lapte cu un conţinut mai înalt de proteine ve-
getale, potrivit pentru viţeii mai în vârstă. De asemenea, este 
potrivit pentru diluarea cu lapte natural ca urmare a creşterii 
semnificative a nutrienţilor prin surse de grăsime şi proteine 
brute la preţuri accesibile.

PORfid®, PORfid® SAliMU
Supliment furajer pe bază de ingredinte lactate pentru ani-
male. Se foloseşte ca supliment in hrana purceilor. Acţionează 
ca un aromatizant natural datorită ponderii înalte de produse 
lactate sprijinind ingesta. Doza recomandată este de 10 % în 
amestecul final. PORfid® poate fi adăugat și direct în fermă 
atât în amestecurile finale cât și ca soluţie lichidă în diluţie 
de 1:8-9. 

dr. fideS ShAke
Acest înlocuitor de lapte este util la creşterea purceilor de la 
mai multe mame (număr insuficient de mameloane complet 
funcţionale), când se pierde scroafa, când producţia de lapte 
este scăzută (MMA, complicaţii postpartum, pierderea poftei 
de mâncare), precum şi în cazul purceilor dezechilibraţi după 
înţărcare.

inlocuitor de lapte pentru vitei inlocuitor de lapte pentru alte animale
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compoziţia inlocuitorului de lapte

Orientări generale:  
1.  Înlocuitorii de lapte conţin probiotice, prin  

urmare, aranjaţi să nu îi ţineţi niciodată în stoc!

2. Apa fierbinte distruge probioticele şi proteinele!

3.  Apa de dizolvare trebuie să nu fie mai fierbinte  
de 60 °C.

4.  Un litru de amestec cântăreşte doar 0,55-0,65 kg. 
Laptele trebuie să fie cântărit, şi nu măsurat cu 
linguriţa.

Ambalaj: 
Sac de hârtie de 25 kg cu strat PE.

Data expirăriii:  
4 luni de la data producţiei. A se păstra într-un loc uscat  
şi răcoros.

Înlocuitori 
de lapte

Cod Acid
Acid 
uşor

Proteină 
brută

Grăsimi 
brute

Fibre 
brute

Cenuşă 
brută

Calciu Lizină Vitamina 
A

Vitamina 
E

Fe org. Probiotice

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

Telfid® 100 487 4871 21,5 19,5 0,00 6,5 0,75 2 25 330 40 3

Telfid® SOl 470 4701 4702 21,5 19,5 0,02 6,5 0,75 2 25 330 40 3

Telfid® eXTRA 4791 4781 4782 21,5 19,5 0,35 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 4721 21,5 18,5 0,45 7 0,75 2 25 105 40 3

Telfid® Uni 473 21 18,5 0,52 7 0,75 1,95 25 105 40 3

ViTUlAR® Acid  458  21 17,5 0,52 7 0,75 1,95 25 105 40 3

Telfid® finiSh 475 476 4761 21 17 0,56 7,1 0,75 1,95 25 105 40 3

dr. fideS ShAke 4574 20,5 20,3  7,5 0,7 1,9 25 315 26 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 0,9 2  

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

S.c. fideS AGRO S.R.l., str. Aristide demetriade nr. 1/3, clădirea TiMcOn, birou 33, 300244 TiMiŞOARA
tel: 0751 538 727, 0756 024 904        e-mail: office@fidesagro.ro        www.fidesagro.ro


