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Un sistem digestiv 
armonios
Prin respectarea principiilor naturii, problemele 
des întâlnite în creșterea vițeilor cum ar fi diareea, 
suptul încrucișat și creșterile mici în greutate pot fi 
reduse semnificativ.

La o vacă de lapte, cedarea laptelui are loc în 
momentul eliberării oxitocinei în fluxul sangvin 
ca urmare a stimulării mameloanelor. Oxitocina 
provoacă contractarea celulelor din uger și 
eliberarea laptelui din alveole în cisterna ugerului.

Oxitocina NU determină laptele să curgă din 
mamelon. Canalul mamelonului trebuie să fie 
deschis fizic pentru a elibera laptele.

Când un vițel suge direct de la vacă, acesta 
aplică atât presiune pozitivă cât și negativă 
asupra mameloanelor (strângere și sugere). 
Strângerea stimulează mamelonul vacii, lucru care 
cauzează eliberarea oxitocinei. Suptul determină 
deschiderea sfincterului mamelonar și permite 
extragerea laptelui. Vițeii beau încet, având nevoie 
de 4-5 minute pentru un litru de lapte și produc 
multă salivă.

Saliva joacă un rol vital în sănătatea vițelului și 
este produsă când vițelul suge încet. Aceasta este 
plină de proprietăți antimicrobiene naturale ce 
întăresc sistemul imunitar și echilibrează pH-ul din 
abomasum pentru o coagulare corectă a laptelui.

Saliva conține de asemenea și enzime esențiale, 
cum ar fi lipaza pentru digestia grăsimilor.

Trecerea lentă a laptelui în abomasum permite 
reninei și altor enzime să coaguleze laptele. 
Este vital ca lactoza să fie digerată mai întâi în 
abomasum și să nu treacă direct în intestine. 
Numărul de bacterii E.Coli crește rapid când intră 
în contact cu laptele crud sau lactoza in intestine. 
Aceasta e principala cauză a diareei la vițeii tineri.

Poziția naturală Cu Milk Bar
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Creștere 
sănătoasă
Acțiunea naturală de sugere prin aplicarea 
presiunii pozitive și negative determină închiderea 
gutierei esofagiene și formarea unui canal ce 
împiedică intrarea laptelui în rumen, dirijându-l 
direct în abomasum.

Gutiera esofagiană este un mușchi curbat ce se 
află la baza esofagului vițelului. Ea are rolul de a 
dirija orice consumă vițelul în locul potrivit.

Gutiera esofagiană este mică, prin urmare este esențial ca fluxul laptelui să fie controlat pentru a nu 
inunda canalul format și a ajunge în rumen sau plămâni.

Dacă laptele inundă (forțează) gutiera esofagiană și ajunge în rumen, poate cauza probleme 
digestive. Rumenul are enzime pentru digerarea cerealelor și a furajelor. Aceste enzime nu au 
capacitatea de a digera laptele ce fermentează, producând astfel acid lactic ca rezultat. Acidul lactic 
intră în circuitul sangvin al vițelului și cauzează depresie, anorexie și uneori chiar moartea.

Pentru ca sistemul digestiv să funcționeze, vițelul trebuie să fie alăptat în aceeași poziție în care este 
alăptat de vacă. Fluxul laptelui trebuie să fie controlat în timp ce vițelul suge, pentru ca gutiera esofagiană 
să funcționeze corespunzător și laptele să treacă de rumen.

Este important ca înălțimea tetinei să fie amplasată la aproximativ 60 cm de la nivelul solului, pentru 
ca gutiera esofagiană să funcționeze corespunzător, iar astfel laptele să ajungă direct în abomasum. 
Înțelegând fiziologia vițelului și rolurile sistemului digestiv, putem deduce clar că alăptarea lentă în timp 
ce acesta suge de la vacă este vitală pentru sănătatea digestivă a vițelului.

Optimizare performanță

Este un lucru vital pentru sănătatea 
vițelului ca tot laptele să ajungă direct în 
abomasum. Dacă laptele intră în rumen 
printr-o alăptare rapidă, prin alaptarea 
cu tub sau dacă bea dintr-o galeată, 
poate cauza dureri intestinale, deoarece 
enzimele din rumen nu pot digera laptele. 
Laptele ajuns în rumen este una din 
cauzele principale ale acidozei ruminale 
și ale altor afecțiuni.

Dr. Jim Quigley

’’
Aici se observă gutiera esofagiană relaxată (deschisă).

Când un vițel bea apă dintr-un jgheab sau consumă cereale și 
furaje precum fân sau masă verde, mușchii gutierei esofagiene 
sunt relaxați, iar apa și furajele ajung în rumen.

Aici se observă gutiera esofagiană când vițelul suge 
la un mamelon.

Mușchii se contractă pentru a forma un canal ce dirijează 
laptele în abomasum. Alăptarea rapidă poate inunda tubul, 
iar laptele să intre în rumen.    
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Hrănire pentru 
creștere
Un vițel are nevoie de energie și nutrienți 
pentru a crește și pentru a-și menține 
temperatura corpului constantă, indiferent 
de vreme. Cerealele și apa curată ar trebui 
să fie disponibile mereu.

Prin aranjarea acestor etape într-un plan 
săptămânal de hrănire, iți vei ușura munca!

Există multe sisteme de creștere care sunt 
disponibile pe piață, de la cele care oferă un 
volum mare de lapte la discreție, până la cele cu 
un volum mic de lapte, dar foarte concentrat.

Indiferent de sistemul pe care îl alegi, este 
important să satisfacă nevoile vițelului,deoarece 
acesta are nevoie de multă energie pentru a 
crește, pentru a-și regla temperatura corpului în 
funcție de vreme și pentru a ajunge la rumegare.

Dezvoltarea sistemului digestiv la viței se 
realizează în 3 etape.

Etapa de hrănire cu lichide: Toți nutrienții sunt 
extrași din lapte sau din înlocuitorul de lapte în 
primele 3 săptămâni.

Etapa de tranziție: Laptele și rațiile starter 
asigură necesarul de nutrienți. După 3 
săptămâni, rumenul va fi dezvoltat suficient ca 
rația să asigure energia necesară creșterii, dar 
nu suficient pentru a digera furaj verde sau fan. 
Vițeii pot fi înțărcați când consumă între 700 g 
și 1 kg de rație starter pe zi.

Etapa de rumegare: Nutrienții sunt extrași din 
furajele solide prin fermentația microbiană din 
rumen. Când vițelul are 12 săptămâni, rumenul 
va fi dezvoltat suficient ca acesta să consume 
furaj verde, uscat sau fan.

Toată energia provine din colostru sau din lapte. Un vițel nu 
primește energie din cereale în primele săptămâni, deci este 
important să fie hrănit cu o cantitate corespunzătoare de lapte care 
să-i asigure necesarul de energie. Cerealele în dietă sunt importante 
din prima săptămână, pentru a începe dezvoltarea rumenului.

În această perioadă, rumenul începe să se dezvolte. Cantități 
mici de energie sunt extrase din cereale, dar majoritatea energiei 
provine tot din lapte.

Până la sfârșitul săptămânii a șasea (42 zile), rumenul ar trebui să 
fie dezvoltat suficient pentru a putea reduce cantitatea de lapte, însă 
doar dacă vițelul mănâncă cele 700 g de cereale pe zi.

Dacă vițelul mănâncă 700 g de cereale zilnic, volumul de lapte 
poate fi redus la 4 litri o dată pe zi, administrat ideal în a doua 
jumătate a zilei.

Dacă vițelul nu mănâncă cele 700 g de cereale zilnic, acesta 
trebuie să fie hrănit în continuare cu lapte până când ajunge să 
consume cantitatea suficientă de cereale.

În această perioadă, rumenul va fi dezvoltat suficient pentru ca 
vițelul să poată crește hrănindu-se cu masă verde, fân și cereale.

Săptămâna 1 - 3

Săptămâna 4

Săptămâna 6

Săptămâna 12
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Exemplu lapte integral

Înțărcarea

Pentru a preveni pierderea în greutate la înțărcare, este important ca vițelul să fi fost furajat cu cereale la 
discreție începând cu Săptămâna 1.

La 42 de zile, vițelul ar trebui să consume 700 g ca rație starter. Odată ce se întâmplă acest lucru, volumul 
de lapte poate fi redus și vițeii pot fi alăptați o dată pe zi. Nu hrăniți doar o dată pe zi vițeii care au sub 42 
de zile.

În mod ideal, vițeii care sunt alăptați o singură dată pe zi ar trebui alăptați seara. Vițeii vor dormi cu 
stomacul plin, dar vor fi flămânzi în timpul zilei. Având cereale la discreție, vițeii vor consuma mai mult 
pentru a accelera dezvoltarea rumenului. Dacă vițelul consumă minim 1 kg de cereale, sau își dublează 
greutatea avută la naștere, acesta poate fi înțărcat la 8 săptămâni.

Volum lapte

Folosiți o bandă gradată zootehnică pentru a măsura săptămânal cât a crescut vițelul vostru și pentru a 
ajusta volumele de lapte, folosind exemplul de diagramă de mai jos. Efectuați măsurătoarea  
la nivelul greabănului.

IMPORTANT! În condiții de temperaturi scăzute, măriți cantitatea de hrană cu 2% pentru fiecare grad sub 5°C.
EXEMPLU: Volum zilnic: 5 L
La 4°C măriți cu 2% = 5.1 L   |   La 0°C măriți cu 10% = 5.5 L   |   La -5°C măriți cu 20% = 6.0 L   |   La -10°C măriți cu 30% = 6.5 
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Semne ale 
alăptării rapide
Crescătorii de viței consideră că este un lucru 
bun atunci când laptele țâșnește din tetină în 
gura vițeilor. Aceștia consideră că dacă fluxul 
laptelui este rapid, va fi mai ușor pentru viței. 
Știm, însă, că sistemul digestiv nu poate 
ține pasul cu fluxul rapid al laptelui și că 
pot apărea probleme. Din fericire, ne putem 
da seama când vițeii sunt alăptați prea 
repede, deoarece există niște indicii care 
semnalează acest lucru.

Vițeii vor suge unul de la altul sau vor suge ce 
găsesc în proximitatea lor după furajare pentru 
a produce saliva care trebuia formată în timpul 
alăptării. Nu există dovezi concludente care să 
demonstreze faptul că vițeii sug încrucișat pentru a 
produce saliva care trebuia să se formeze în timpul 
unei alăptări realizate la viteza corectă sau dacă fac 
acest lucru pentru a-și satisface instinctul de supt.  
 
Un lucru bine cunoscut este faptul că vor suge unul 
de la altul dacă au fost hrăniți prea repede, iar 
odată ce apare acest lucru, veți observa mai târziu 
și apariția diareei. Suptul încrucișat poate cauza 
infecții, în special la nivelul buricului, însă cel mai 
important lucru este faptul că suptul încrucișat 
distruge dezvoltarea țesutului ugerului și al 
canalului mamelonar, ceea ce duce cu precădere 
la mastita junincilor în prima lactație. Suptul 
încrucișat are, de asemenea, o legătură strânsă cu 
sferturile afectate ale junincilor.

Când laptele țâșnește în gura vițelului, gutiera 
esofagiană rămâne întredeschisă și laptele poate 
să ajungă în trahee, ceea ce face ca vițelul să 
se dea înapoi și să tușească. Acest lucru poate 
cauza probleme respiratorii și este o dovadă 
clară că fluxul de alăptare este prea rapid pentru 
sistemul digestiv al vițelului.

Suptul încrucișat.

Tusea în timpul alăptării.

Cercetări

În anul 2014 s-a desfășurat primul proiect de cercetare de acest gen pentru a investiga efectele 
alăptării lente comparate cu cele ale alăptării rapide la vițeii tineri. Echipa de cercetare a luat 60 de 
viței din aceeași fermă și i-a aranjat în grupe de câte 10.

Trei din aceste grupe au fost alăptate prin tetine cu flux controlat Milk Bar și celelalte trei grupe au 
fost alăptate printr-o tetină cu flux rapid și supapă internă precum cele disponibile pe piață.

Rezultatele au fost convingătoare și foarte apreciate de specialiști în domeniu.

Studiu realizat de Journal of Applied Animal Nutrition.
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Vițeii hrăniți cu tetinele  
Milk Bar absorb lactoza mult mai bine!
În timpul cercetărilor, au fost extrase mostre din abomasum, ileon, intestine și colonul vițeilor cu vârsta de 
14 zile, la două ore după ce alăptarea și nivelurile de lactoză au fost înregistrate.

Lactoza este un zahar și reprezintă sursa ideală pentru creșterea bacteriilor. Vițeii hrăniți prin tetine normale 
au niveluri mai ridicate de lactoză în sistemul lor și există riscul să facă diaree.  
Digestibilitatea redusă afectează creșterea în greutate.

Vițeii alăptați prin tetine cu flux controlat 
Milk Bar au o închegare a laptelui omogenă. 
Analiza a aratat că acești viței au avut 3 mg 
de lactoză ramasă în abomasum și foarte 

puțină în intestine.

Lactoza a fost absorbită în sânge, crescând 
aportul de calorii. Având prea puțină lactoză 
în intestine pentru a hrăni patogenii, șansele 

ca acești viței să sufere de diaree  
sunt reduse.

Vițeii alăptați prin tetine cu flux rapid au 
avut o închegare a laptelui insuficientă, ce 

a rezultat în formarea bucăților de lapte 
închegat într-un lichid apos. Analiza a arătat 

că acești viței au avut 12 mg de lactoză 
prezentă în abomasum și niveluri ridicate de 

lactoză în tot tractul intestinal.

Absorbția redusă de lactoză reduce din 
energia necesară pentru creștere. Nivelurile 

ridicate de lactoză din intestine hrănesc 
patogenii și expun acești viței la un risc 

ridicat de diaree.

Vițeii alăptați prin tetine Milk Bar Viteii alaptati prin tetine normale
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Tetinele Milk Bar sunt concepute ținând cont de sănătatea vițelului. Cauciucul este fabricat pentru a asigura 
alăptarea corectă a vițeilor până la înțărcare și pentru a ajuta sistemul digestiv. Fanta tetinelor Milk Bar este 
tăiată manual, pentru ca laptele să fie supt la viteza corectă. Milk Bar este renumit pentru inovație, dar în 
cazul tetinelor, Milk Bar a copiat modelul mamelonului vacilor și a simulat procesul de eliberare al laptelui!

Strângeți o tetină Milk Bar sau un mamelon, iar 
laptele va picura.Vițelul strânge tetina pentru a o 
deschide, iar apoi suge pentru a elibera laptele. 
În acest mod se aplică atât presiune pozitivă, cât 
și negativă.

Vițelul bea încet, având nevoie de 3 sau 4 minute 
pentru un litru și produce multă salivă.

Acest lucru este în armonie cu alăptarea naturală 
pentru a îmbunătăți sănătatea animalului.

Tetină Milk Bar pentru colostru

Cantitate: 5 buc/pachet

Tetina Milk Bar pentru colostru a fost fabricată 
special pentru a antrena vițeii să fie alăptați mai 
ușor, asigurând faptul că saliva este produsă 
pentru imunitate.

Pentru a antrena vițeii mai ușor, folosiți o tetină 
pentru colostru Milk Bar la primele alăptări.

După câteva zile, vițeii se vor hrăni cu încredere 
și vor fi pregătiți să fie mutați la tetina Milk Bar 
pentru a continua o alăptare sănătoasă. 

Tetină Milk Bar

Cantitate: 10 buc/pachet

Este dovedit că fluxul tetinelor Milk Bar are un 
impact major asupra sănătății vițeilor!

Design-ul special conceput, care nu permite rotirea 
sau detașarea tetinei în timpul alăptării, este extrem 
de igienic. Extremitatea terminală concavă a tetinei 
previne iritațiile din cerul gurii vițelului. Pentru 
a avea rezultate mai bune, folosiți Sistemul de 
Urmărire a Tetinei Milk Bar. Acest sistem asigură  
o alăptare corespunzătoare până la înțărcare.

Strângeți o tetină cu flux rapid și laptele va țâșni.
Vițelul strânge tetina, iar laptele este forțat în  
gura acestuia.

VIȚELUL NU SUGE, CI DOAR PRESEAZĂ 
TETINA ȘI ÎNGHITE.

Vițelul bea repede, de obicei în mai puțin de un 
minut pentru un litru și produce puțină salivă.Acest 
lucru este opusul alăptării naturale și cauzează 
probleme digestive.

Tetina Milk Bar este 
cheia!

Tetinele Milk Bar
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Știm că dacă un vițel bea 1 litru în mai puțin de 2 minute, 
absorbția de lactoză este redusă. Acest lucru afectează 
creșterea zilnică în greutate și crește riscul diareei, când 
lactoza trece prin intestine.

Este important ca viteza de alăptare a vițelului să fie 
controlată de la fătare până la înțărcare, pentru a îmbunătăți 
absorbția de lactoză și coagularea laptelui.

Pentru o sănătate optimă, vițeii ar trebui să înceapă 
alăptarea printr-o tetină Milk Bar nouă și să continue cu 
această tetină până la înțărcare.

Noul sistem de gestionare Vitality oferă operatorului o 
metodă simplă, care asigură faptul că toți vițeii beau la viteza 
corectă și de la o tetină corespunzătoare până la înțărcare!

Vițeilor nu le place să sugă din tetine care își schimbă viteza de alăptare, deoarece îi agită în timpul și după 
alăptare. Acest sistem extrem de simplu oferă vițelului o tetină care își menține viteza până la înțărcare.  
Vițeii sănătoși sunt mai ușor de crescut!

Vițeii primesc o culoare, în funcție de săptămâna în care au fost fătați.

Sistemul de alăptare a vițeilor 
Milk Bar Vitality

Sistem cu bidoane de 4 L Milk Bar Vitality – 5 bucăți
Conține: 
5 Bidoane Milk Bar Vitality 4 L 
5 Capace bidon Milk Bar Vitality 
5 Suporturi bidon Milk Bar Vitality 
5 Ghidaje poziționare bidon Milk Bar Vitality 
1 Tetină pentru colostru Milk Bar (tetină antrenare)
10 Tetine Milk Bar  
10 Cleme tetină Milk Bar Vitality (una din fiecare culoare)
10 Etichete plastic Milk Bar Vitality (una din fiecare culoare)

Vițeii fătați de două 
săptămâni primesc o 
clemă și o etichetă 
albastră

Vițeii fătați de trei 
săptămâni primesc o 
clemă și o etichetă  
roșie

Vițeii fătați de cinci 
săptămâni primesc o 
clemă și o etichetă  
galbenă

Vițeii fătați de zece 
săptămâni primesc o 
clemă și o etichetă  
verde

Vițeii fătați de o 
săptămână primesc 
o clemă și o etichetă 
portocalie
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Naștere - Hrăniți vițelul cu cel puțin 2 L de colostru cu o tetină galbenă pentru colostru Milk Bar.

Nu este nevoie să demontezi capacul bidonului Vitality pentru curățare.
Nu este nevoie să detașezi tetina Milk Bar din clema pentru tetine.
Sistemul este conceput pentru a fi cât mai ușor posibil de utilizat și pentru eficientizarea timpului.
Important! Nu le lăsa în apă cu detergent mai mult de 20 de minute și lasă-le să se usuce complet înainte 
de următoarea utilizare. Utilizarea unui coș permite tuturor capacelor să se usuce.

1. Clătiți foarte bine  
cu apă 

2. Adăugați  
detergent alcalin

3. Lăsați la înmuiat  
pentru 10 minute

4. Clătiți din nou  
și uscați

Cum se folosește 
Milk Bar Vitality

Curățarea este ușoară!

Cântăriți vițelul pentru a-i asigura cantitatea 
adecvată de colostru.
Utilizarea unei tetine pentru colostru Milk Bar 
face antrenarea alăptării vițelului să fie ușoară.
Utilizați un capac pentru bidoane Vitality 
montat cu o tetină pentru colostru Milk Bar 
pentru primele alăptări.
Tetina pentru colostru Milk Bar poate fi folosită 
pentru mai mulți viței.

Vițeii pot fi puși în perechi sau grupuri pentru a îmbunătăți dezvoltarea lor socială. Puneți în perechi sau 
în grupuri vițeii cu etichete de plastic cu culori identice. Atașați eticheta de plastic a fiecărui vițel la cușeta 
grupului. Continuați să potriviți clemele colorate cu etichetele de plastic Vitality până la înțărcare.

Important! Când vițeii sunt înțărcați, este important să aruncați tetinele Milk Bar folosite. După acest timp, 
vor fi deja uzate și nu vor putea fi alăptați vițeii tineri, pentru că fluxul laptelui va fi prea rapid.

Vițelul poate să înceapă să consume cereale și 
să folosească o tetină nouă Milk Bar.
Amplasați o tetină Milk Bar nouă în clema  
pentru tetine.
Folosiți culoarea care a fost alocată vițeilor 
născuți în acea săptămână.
Atașați eticheta de plastic colorată 
corespunzătoare la cușeta vițelului.

Ziua 21

Ziua 4Ziua 1 – Ziua 3 
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1. Hrănitoarele intră una în alta cu 
tetinele fixate. Sună simplu, însă este 
un concept unic Milk Bar și face 
ca manevrarea hrănitoarelor să fie 
rapidă și ușoară.

2. Cârligele pentru blocare Ezi sunt 
100% rezistente la șocuri și se pot 
monta pe orice suport cu o lungime 
de până la 75 mm.

3. Hrănitoarele sunt dotate fie cu 
decupaje mari ca acest Milk Bar 10, 
fie cu mânere sigure pentru prindere 
sau chiar cu ambele.

Hrănitoarele Milk Bar sunt fabricate 
din polietilenă de cea mai înaltă 
calitate. Canalul tetinei este plasat 
jos pentru a reduce risipa de lapte 
și nu există fibre sau supape care să 
captureze bacteriile. Hrănitoarele Milk 
Bar vin direct asamblate, cu tetinele 
montate și gata pentru a fi folosite!

Nu toate cușetele pentru viței sunt la fel, de aceea Milk Bar are 
sisteme de cârlige pentru hrănitoare de mărimi și greutăți diferite.

Cârligele Ezi Lock

100% rezistente la șocuri și 
concepute să se potrivească pe 
grilaje de până la 75 mm!

Hrănitoarele pot fi puse cu 
susul în jos pentru a se scurge.

Cârlige de aluminiu

Folosite pentru hrănitoarele 
care au cârligele prea depărtate 
ca să fie reglate simultan.

Pre-găurite pentru a fi folosite 
pentru mărimi diferite ale 
șinelor sau porților.

Cârlig de blocare integrat

Cârligul este integrat în 
găleată pentru a se potrivi pe 
șine de 25, 45 sau 50 mm.

Hrănitoare ușor   
de utilizat!

12 3
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Cele cinci variante ale gamei Milk Bar de alaptare individuala sunt usor adaptabile 
la orice design de cușete pentru viței!

Volum: 3 L
Greutate: 600 g 
Lungime: 350 mm
Înălțime: 150 mm
Lățime: 120 mm
Mâner: Mâner pentru cărat

Volum: 8 L
Greutate: 1.5 kg
Lungime: 290 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 270 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 8 L
Greutate: 700 g
Lungime: 290mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 270 mm

*instrucțiuni de fixare tetină pentru Găleata Milk Bar 1 4L

Depărtați cele două cleme 
care asigură fixarea tetinei.

Plasați tetina Milk Bar  
pe niplu.

Fixați tetina Milk Bar  
pe niplu.

Apropiați clemele. 
Tetina Milk Bar este fixată 
acum și gata de utilizare!

Volum: 4 L
Greutate: 700 g
Lungime: 210 mm
Înălțime: 210 mm
Lățime: 210 mm
Cârlige: Integrate, 25 mm
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 3.2 L
Greutate: 700 g
Lungime: 210 mm
Înălțime: 250 mm
Lățime: 210 mm
Cârlige: Integrate, 25 mm
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 8 L
Greutate: 1.5 kg
Lungime: 290 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 270 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Bidon pentru inițierea 
suptului Milk Bar

Găleată Milk Bar 1EL  
Agățare în exteriorul cușetei

MODEL NOU
Galeată Milk Bar, 
semitransparenta, maner metalic

Găleată Milk Bar 1 4L
cu sistem fixare tetina*

Găleată  
Milk Bar 1 

Găleată Milk Bar 1EL 
Agățare în interiorul cușetei

Găleți individuale 
Milk Bar
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Hrănirea în grup reduce semnificativ timpul și 
munca, însă fermierii ezită să recurgă la acest tip 
de hrănire, deoarece există posibilitatea suptului 
încrucișat. Vițeii hrăniți cu o tetină cu flux rapid sau 
din găleată își vor suge ombilicul și ugerul unul 
altuia, provocând infecții și afecțiuni pe termen lung.

Tetina Milk Bar rezolvă această problemă, 
astfel încât vițeii să fie hrăniți în grup cu un 
risc minim! Fluxul controlat oferit de tetina Milk 
Bar satisface nevoia vițeilor de a suge, aceștia 
fiind calmi și mulțumiți după hrănire.

Hrănitoare comune 
Milk Bar

University of British Columbia a descoperit că vițeii crescuți în grupuri continuă să ia în greutate 
după înțărcare, în timp ce vițeii crescuți în cușete individuale au experimentat o întârziere în creștere.

Utah State University a descoperit că vițeii crescuți în grupuri au învățat să mănânce furaj uscat la o 
vârstă mai fragedă decât vițeii crescuți în cușete individuale. Consumul de furaj uscat ajută la dezvoltarea 
rumenului și accelerează luarea în greutate.

Volum: 36 L
Greutate: 3 kg
Lungime: 700 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 300 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 36 L
Greutate: 3 kg
Lungime: 700 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 300 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Mâner de cărat

Volum: 60 L
Greutate: 5 kg
Lungime: 850 mm
Înălțime: 430 mm
Lățime: 460 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Decupaj pentru mână

Hrănitoare comună viței  
cu 6 tetine - Milk Bar 

Hrănitoare comună viței 
cu 4 tetine - Milk Bar 

Hrănitoare comună viței cu 
8 tetine - Milk Bar 

Volum: 60 L
Greutate: 5 kg
Lungime: 850 mm
Înălțime: 430 mm
Lățime: 460 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Decupaj pentru mână

Volum: 90 L
Greutate: 8 kg
Lungime: 1.2 m
Înălțime: 460 mm
Lățime: 430 mm
Cârlige: Din aluminiu
Mâner: Extensii pentru 
prindere cu degetele

Hrănitoare comună viței  
cu 10 tetine - Milk Bar

Hrănitoare comună viței cu 
12 tetine - Milk Bar 

Volum: 36 L
Greutate: 1,5 kg
Lungime: 290 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 270 mm
Cârlige: Ezi Lock

Hrănitoare comună viței
cu 5 tetine - Milk Bar



14

Volum: 120 L
Greutate: 12 kg
Diametru: 900 mm
Înălțime: 900 mm
Baza sa solidă oprește vițeii 
din a o răsturna.
Excelentă pentru grupuri 
mai mari de viței.

Hrănitoare comună viței  
cu 20 tetine - Milk Bar

Curățarea este ușoară!
Hrănitoarele și tetinele Milk Bar sunt concepute să fie cât mai ușor posibil de curățat. Design-ul tetinelor 
este conceput pentru a reduce zonele inaccesibile unde se pot dezvolta bacterii. Tetinele nu necesită 
pomparea apei prin ele sau să fie detașate pentru a fi curățate.

Zilnic: Clătiți hrănitoarele cu apă rece.
Cel puțin de două ori pe săptămână: Frecați hrănitoarele cu apă caldă (50°C) și cu detergent alcalin. 
Îndoiți tetinele cu peria pentru a scoate laptele afară din ele. Clătiți cu apă curată.

ATENȚIE! Asigurați-vă că tetinele hrănitoarelor sunt amplasate la aproximativ 60 cm sau la 
înălțimea genunchiului de la podea. Acest lucru determină gutiera esofagiană să se închidă.

Volum: 15 L 
Greutate: 2 kg
Lungime: 300 mm
Înălțime: 360 mm
Lățime: 300 mm
Cârlige: Integrate, 25-40 mm
Mâner: Mâner de cărat

Hrănitoare comună viței 
cu 5 tetine - Milk Bar 
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Ușor de curățat, cu un canal de tetină 
adânc pentru a reduce risipa de lapte.

Hrănitoarele compartimentate Milk Bar 
au o capacitate de 2.5 L fiecare.

Se potrivesc una în alta  
cu tetinele fixate!

Volum: 14 L
Greutate: 2 kg
Lungime: 400 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 250 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 19 L
Greutate: 3 kg
Lungime: 500 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 250 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 70 L
Greutate: 11 kg
Lungime: 1.13 m
Înălțime: 430 mm
Lățime: 480 mm
Cârlige: Din aluminiu
Mâner: Extensie pentru prindere 
cu degetele și decupaj mână

Volum: 24 L
Greutate: 3.5 kg
Lungime: 660 mm
Înălțime: 400 mm
Lățime: 300 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Volum: 30 L
Greutate: 4.5 kg
Lungime: 850 mm
Înălțime 390 mm
Lățime: 300 mm
Cârlige: Ezi Lock
Mâner: Extensie pentru 
prindere cu degetele

Hrănitoare compartimentată 
viței cu 3 tetine - Milk Bar

Hrănitoare compartimentată 
viței cu 10 tetine - Milk Bar 

Hrănitoare compartimentată 
viței cu 2 tetine - Milk Bar 

Hrănitoare compartimentată 
viței cu 4 tetine - Milk Bar 

Hrănitoare compartimentată 
viței cu 5 tetine - Milk Bar 

Hrănitoare 
compartimentate
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Accesorii 
Milk Bar

Capac pentru găleată cu tetină 
Milk Bar de 3 L

 Dispozitiv pentru extragerea 
tetinelor Milk Bar

Set cârlige plastic Milk Bar 
 Ezi Lock - 2 buc.

Set cârlige aluminiu  
Milk Bar - 2 buc.

Dop cauciuc pentru găleți 
alăptare Milk Bar

Capac pentru găleată cu tetină 
Milk Bar de 9 L

Capac pentru găleată cu tetină 
Milk Bar de 5 L

Micile detalii pot face diferența atunci când vine vorba despre administrarea unui adăpost de viței.  
Iată câteva accesorii utile pentru a face lucrurile să funcționeze mai ușor.
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Sistemul de urmărire a tetinei 
Milk Bar
Sistemul Milk Bar de urmărire a tetinei a fost conceput pentru a simplifica creșterea sănătoasă a vițeilor. 
Știm că vițeii trebuie să aibă un flux de lapte controlat pentru a fi sănătoși. Știm, de asemenea, că după ce 
tetina se învechește și se înmoaie, fluxul de lapte poate să crească și să cauzeze probleme de sănătate.
Folosind sistemul de urmărire a tetinei, vițeii se alăptează din tetine cu un flux de lapte ideal până la înțărcare.
Având creșteri în greutate mai ridicate, digestia va fi mai bună, la fel și sănătatea vițeilor!

Cântăriți vițelul pentru a-i asigura rația adecvată 
de colostru.
Utilizarea tetinei pentru colostru ușurează 
antrenarea vițeilor.
Utilizați un bidon pentru antrenare Milk Bar sau 
Milk Bar 1, dotat cu o tetină pentru colostru.
Când vițelul bea singur, poate să fie mutat la o 
tetină nouă Milk Bar. Spălați tetina pentru colostru 
înainte de a o folosi la alt vițel.

Când aveți destui viței pentru a forma un grup, detașați 
tetinele Milk Bar de la gălețile individuale și adăugați-le la 
hrănitoarea comună. 
Hrănitoarea comună aparține acestui grup, iar 
numerotarea hrănitoarelor și cușetelor previne greșelile.
Folosiți dopuri Milk Bar dacă aveți găuri de rezervă  
pentru tetine.
Important! Când vițeii sunt înțărcați, este important să 
detașați tetinele Milk Bar folosite. După acest timp, acestea 
vor fi deja uzate și vor alăpta vițeii tineri prea repede.

Vițelul poate începe să consume cereale și să 
folosească o tetină nouă Milk Bar.
Montați o tetină nouă Milk Bar la găleata la care 
este alocat vițelul.
Această găleată aparține acestui vițel.
Este util să numerotați gălețile și cușetele pentru 
o recunoaștere mai ușoară.

Ziua 1 – Ziua 3 

Ziua 4

Ziua 21
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îngrijirea ongloanelor
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Cu produsele Milk Bar 
vițeii sunt mai sănătoși 
și mai ușor de crescut!



NORD: Str. 66, nr. 16,
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Produse comercializate în România prin

www.milkbar-romania.com


