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Специфікації продуктів

Схеми випойки телят

(710) Кормілк-1 – повноцінний замінник цільного 
молока для  телят.

Містить понад 75% молочних компонентів, серед яких 
сухе знежирене молоко, молочно-жировий концентрат, 
суха демінералізована сироватка, молочний білок, 
лактоза. Також до його складу входить соєвий водороз-
чинний білковий концентрат, вітамінно-мінеральний 
комплекс, комплексний підкислювач (комплекс 
органічних кислот), пробіотик (бактерії b. 
Licheniform/subtil.), ароматично-смакові додатки.

Для годівлі телят як повноцінний замінник цільного 
молока у розведенні  1:9 або 1:10 з водою температурою 
40-45 °C згідно обраних схем випойки.

(710) Кормілк-1
повноцінний замінник цільного молока для
телят від перших днів життя

(720) Кормілк-2

(720) Кормілк-2 – молокозамінник для телят з дода-
ванням насіння льону. Містить понад 45% молочних 
компонентів, серед яких сухе знежирене молоко,  суха 
демінералізована сироватка, молочно-жировий 
концентрат,  лактоза. Доповнюючими складовими є 
лляний концентрат, соєвий водорозчинний концентрат, 
соняшниковий лецитин, мальтодекстрин, вітамінно-мі-
неральний комплекс, комплексний підкислювач (ком-
плекс кислот), Бактерії b. Licheniform/subtil., ароматич-
но-смакові додатки. 

 Рекомендований для використання з 10-15 дня 
життя у розведенні 1:9 або 1:10 з водою температурою 
40-45 °C згідно схеми випойки.

молокозамінник для телят з насінням льону

Молокозамінник для телят на рослинній 
основі з додаванням насіння льону

(730) Гербалмілк – замінник молока для телят на 
рослинній основі з додаванням подрібненого насіння 
льону. До його складу входять високоякісне харчове 
соєве борошно, суха молочна сироватка,  соняшнико-
вий лецитин, мальтодекстрин, вітамінно-мінеральний 
комплекс, комплексний підкислювач (комплекс 
кислот), ароматично-смакові додатки. Рекомендований 
для використання з 25-30 дня життя у розведенні 1:9 
або 1:10 з водою температурою 40-45 °C.

(730) Гербалмілк

Компоненти Од. виміру 710 720 730

Метаболічна енергія Мдж 15 11,5 7,5

Сирий білок % 21,5 21 22

Сирий жир % 16 11 12

Сира клітковина % 1,2 1,6 2,3

Кальцій % 0,48 0,75 0,3

Натрій % 0,43 0,25 0,2

Фосфор % 0,6 0,55 0,45

Лізин % 1,3 1,6 1

Метіонін % 0,33 0,46 0,35

Треонін % 0,88 1 0,8

Триптофан % 0,28 - 0,3

Лактоза % - 18 -

Вітамін A MO 28 500 25 000

Вітамін D3 MO 12 500 7 500 11 000

Вітамін E мг 1,1 7,5 1

Вітамін K3 мг 7,5 5 6,6

Комплекс вітамінів групи В мг + + +

Комплекс мінералів мг + + +

Антиоксидант +/- + + +

Фітобіотик +/- + + -

Пробіотик +/- + + -

Ароматизатор +/- + + +



Специфікації продуктів

(210) Кормілак – містить 85% молочних компонентів. 
Склад: ссуха демінералізована сироватка, сухе знежи-
рене молоко, молочно-жировий концентрат, сироваточ-
ний протеїн, лактоза, соєвий водорозчинний білковий 
концентрат, мальтодекстрин, вітамінно-мінеральний 
комплекс, комплексний підкислювач (комплекс 
кислот), пробіотик (бактерії b. Licheniform/
subtil.), ароматично-смакові додатки, підсолоджувач, 
антиоксидант.

• для випойки поросятам як повноцінний замінник 
цільного молока у розведенні з водою  1 до 7 від перших 
днів життя;

• додаток у сипучі престартери згідно рецепту.

(220) Спецілак – Містить 40% молочних компонентів 
до яких входить  сухе знежирене молоко, суха деміне-
ралізована сироватка, лактоза.  соєвий  концентрат, 
соняшниковий лецитин, мальтодекстрин, комплексний 
підкислювач (комплекс кислот), Бактерії b. 
Licheniform/subtil., ароматично-смакові додатки, підсо-
лоджувач, антиоксидант.  

• застосовують як додаткове джерело легкостравного 
білку та енергії для приготування повноцінного корму 
поросятам вагою до 20 кг;

•  додаток у сипучі престартери згідно рецепту.

(210) Кормілак 

(220) Спецілак

повноцінний замінник
цільного молока для поросят

молокозамінник для поросят

Компоненти Од. виміру 210 220

Метаболічна енергія Мдж 14,2 18

Сирий білок % 20,5 38

Сирий жир % 16 12

Сира клітковина % 0,75 3,8

Кальцій % 0,5 0,38

Натрій % 0,42 0,22

Фосфор % 0,47 0,65

Лізин % 1,1 2,55

Метіонін % 0,28 0,6

Треонін % 0,7 1,45

Триптофан % 0,25 0,6

Валін % - 0,67

Лактоза % 42 15

Вітамін A MO 55 000 -

Вітамін D3 MO 25 000 -

Вітамін E мг 1,2 -

Вітамін K3 мг + -

Вітаміни групи В мг + -

Комплекс мінералів мг + -

Антиоксидант +/- + +

Пробіотик +/- + -

Ароматизатор +/- + -

Виробник - ТзОВ «Агролайф корми» (ТМ Kormil).
Україна, 81151, Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Давидів, вул. Львівська, 2а;

Тел: +38 (050) 10 10 103
market@agrolife.in.ua;
www.kormil.com.ua


