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Zakwaszanie mleka

Zaopatrzenie cieląt ma decydujące znaczenie                

dla ich późniejszej wydajności, szczególnie w przypadku 

rasy bydła mlecznego lub mięsnego. Zakwaszenie mleka 

zapewnia poprawę higieny paszy i stabilniejsze trawienie. 

Niższe wartości pH redukują zasiedlenie mleka 

bakteriami chorobotwórczymi, a to zapobiega 

wystąpieniu ryzyka biegunek. Ponadto zakwaszenie 

przyspiesza ścinanie się kazeiny w trawieńcu, co sprzyja 

stabilności pracy jelit.

Konserwacja pójła mlecznego

Mniejsze ryzyko zasiedlenia przewodu 

pokarmowego chorobotwórczymi bakteriami

(Coli)

Pozytywne oddziaływanie na trawienie

Mniej biegunek

Żywotniejsze i zdrowsze cielęta

Korzyści wynikające z zakwaszania mleka:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ZAKWASZENIE PÓJŁA ZAPOBIEGA BIEGUNKOM

Zakwaszanie mleka 
podstawą bezpiecznego żywienia cieląt
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 AKTUALNOŚCI Z SCHAUMANNA                              

1    Dozowanie SCHAUMACID-u DRINK C z mlekiem pełnymTak to się robi:

• Przygotuj roztwór kwasu w kanistrze 

• (np. SCHAUMACID DRINK C: 

• 1 część kwasu, 9 części wody)

• Pierwszego dnia podaj jak zwykle 

• dawkę siary, od drugiego dnia 

• rozpocznij delikatne zakwaszanie 

• siary (10 ml roztworu/ litr)

• Przez kolejne tygodnie aplikuj gotowy roztwór wg tabeli dozowania (tab. 1)

• Przy standardowym stosowaniu zaleca się dozowanie w ilości 15 ml roztworu kwasu/ litr mleka

• Mleko nie powinno się ściąć, ale może przyjąć konsystencję jogurtu

• Zakwaszenie mleka pełnego znajduje swoje przeznaczenie zarówno w klasycznym odpajaniu cieląt, 

• jak i w pojeniu do woli

Dodatkowe zalecenia:

• Zastosuj KALBI-PHOSPHORAL jako uzupełnienie mleka pełnego (60 g/ cielę dziennie)

• W czwartym tygodniu zredukuj ilość pójła do ok. 8 l, aby w ten sposób zachęcić cielęta do pobierania paszy 

• objętościowej i paszy treściwej

• Wprowadź KALBI TMR ALFA dla uzyskania wczesnego poboru paszy

• Koniecznie zapewnij świeżą wodę do picia

2    Plan pojenia i skarmiania na odchów cieląt płci żeńskiej
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Dozowanie gotowego roztworu 

w ml/l mleka pełnego

10 ml

20 ml  

30 ml  

40 ml         

Wartość 

ph pójła

6,15

5,65

5,35

5,1

Temperatura
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o38 C
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o20-25 C
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KALBI TMR ALFA
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