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Zalety produktów LIKRA:
► zawierają wszystkie niezbędne witaminy i pierwiastki śladowe
► surowce i dodatki od partnerów handlowych UE
► zawierają fitazę, aby obniżyć koszty w gotowej paszy
► zawierają przeciwutleniacze
► zawierają specjalne mineralne i / lub roślinne nośniki aby
    zapobiec rozwarstwianiu i zredukować procesy higroskopijne
► indywidualne dodatki mogą być dodane na życzenie
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• profesjonalny
  asortyment
  premiksów dla
  mieszalni pasz
• dopasowane do
  handlowych hybryd
  (ROSS, COBB)
• z fitazą i
  przeciwutleniaczami
• enzymy, barwniki
  i kokcydiostatyki na
  życzenie
• Panbonis (naturalny
  suplement
  witaminy D) na
  życzenie

• profesjonalny
  asortyment
  premiksów dla
  mieszalni pasz
• dopasowane do
  handlowych hybryd
  (ROSS, COBB)
• z fitazą i
  przeciwutleniaczami
• enzymy, barwniki
  i kokcydiostatyki na
  życzenie

• mieszanka
  mineralna dla
  samodzielnie
  przygotowujących
  paszę
• dopasowane do
  handlowych hybryd
  (ROSS, COBB)
• zawiera aminokwasy,
  witaminy oraz makro
  i mikroelementy
• z fitazą i enzymami
  dla poprawy
  wykorzystania
  wysokiego udziału
  zbóż
• barwniki i kokcydios-
  tatyki na życzenie

• certyfikowana do
  produkcji
  ekologicznej
• zawiera witaminy
  oraz makro i
  mikroelementy

• Specjalny skład
  premiksu dla
  zwierząt
  rodzicielskich
  dla dużej liczby
  jaj wylęgowych
  i doskonałych
  wskaźników wylęgu

• profesjonalny
  asortyment premiksów
  dla mieszalni pasz
• dopasowane do
  handlowych hybryd
  (BUT, Converta)
• z fitazą i
  przeciwutleniaczami
• enzymy i
  kokcydiostatyki na
  życzenie
• Panbonis (naturalny
  suplement witaminy D)
  na życzenie
• fitogenne dodatki
  optymalizujące
  trawienie na życzenie

• mieszanka mineralna
  dla samodzielnie
  przygotowujących
  paszę
• dopasowane do
  handlowych hybryd
  (BUT, Converta)
• z fitazą i
  przeciwutleniaczami
• enzymy i kokcydio-
  statyki na życzenie 
• Panbonis (naturalny
  suplement
  witaminy D) na
  życzenie
• fitogenne dodatki
  optymalizujące
  trawienie na życzenie

• kompletna
  mieszanka
  mineralna do przygo-
  towania paszy na
  tucz kaczek i gęsi
• zawiera
  aminokwasy,
  fitazę i enzymy
  dla zwiększenia 
  wydajności tuczu
• dopasowane do
  potrzeb ilości witamin 
  oraz makro i mikro-
  elementów
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Drób

Produkty dla brojlera kurzego, indyków, kaczek - gęsi


