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LIKRA J2 LIKRA layer 
0,5%

LIKRA layer 
1% LIKRA G 2-S LIKRA G 200 LIKRA Schalen-

fit-A
LIKRACID 

liquid LIKRATOX

Mieszanka mineralna 
dla kurcząt i młodych 

kur

Premiks dla kur 
niosek

Premiks dla kur 
niosek z metioniną

Kompletna mieszan-
ka min-wit dla kur 

niosek

Ekologiczna mie-
szanka min-wit dla 

kur niosek

Specjał poprawiający 
skorupkę jaj

Płynne kwasy do apli-
kacji w wodzie pitnej

Preparat wiążący 
mykotoksyny

• zawiera wszystkie
  niezbędne makro i
  mikroelementy oraz
  witaminy
• z metioniną
• opcjonalnie z
  kokcydiostatykiem

• wysokowydajny
  premiks z witaminami 
  i mikroelementami
• z witaminą C dla
  redukcji stresu
• z fitazą poprawiającą
  wykorzystanie
  fosforu
• z pigmentem dla
  wybarwienia żółtka
• dla mieszalni pasz

• premiks z
  witaminami i
  mikroelementami
• z pigmentem dla
  wybarwienia żółtka
• z metioniną dla
  rynkowej wielkości jaj 

• mieszanka
  mineralna dla
  samodzielnie
  przygotowujących
  paszę
• zawiera witaminy
  oraz makro i
  mikroelementy
• zawiera pigmenty,
  fitazę i metioninę 

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

• wzmacnia twardość 
  skorupek jaj w całym
  okresie nieśności, w
  szczególności od
  40 tygodnia 
• mniej jaj stłuczonych,
  w pęknięciami
  włosowymi i
  zgniecionych 

• do higienizacji wody
  pitnej dla drobiu
• silnie oddziaływanie
  przeciw grzybom
  pleśniowym

• toksyczne metabolity
  grzybów zmniejszają
  wydajność i 
  zwiększają 
  podatność na
  choroby 
• Liktatox wiąże,
  niszczy i hamuje
  toksyny oraz
  wzmacnia układ
  odpornościowy
  zwierząt

Stosowanie: 2% Stosowanie: 0,5% Stosowanie: 1% Stosowanie: 2% Stosowanie: 2% Stosowanie: do 2,5% 
w paszy dla niosek

Stosowanie:
2 - 3 kg/1000 l 
wody pitnej

Stosowanie:
2 - 3 kg/t paszy

Stan na: 01/2020

Drób

Zalety produktów LIKRA dla niosek:
► wysoka jakość skorupek jaj
► najlepsza jakość jaj
► wybarwienie żółtka dopasowane do rynku
► wysoka nieśność

Produkty dla kurcząt, młodych kur, kur niosek i produkty specjalne
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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

LIKRA BR 
Starter/Grower/
Finisher 0,5%

LIKRA BR
Starter/Grower/

Finisher 1%

LIKRA BR
Starter/Grower/

Finisher 4%
LIKRA M 2-0 LIKRA Breeder 

0,5%

LIKRA TU 
Starter/Grower/
Finisher 0,5%

LIKRA TU 
Starter/Grower/

Finisher 2%

LIKRA Enten/
Gänse 2,5%

Premiks dla
brojlerów

Premiks dla
brojlerów

z aminokwasami

Mieszanka min-wit 
dla brojlerów

Ekologiczna mieszan-
ka min-wit dla drobiu 

rzeźnego

Premiks dla zwierząt 
rodzicielskich Premiks dla indyków Mieszanka min-wit 

dla indyków
Mieszanka min-wit 
dla kaczek i gęsi

• 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

Stosowanie: 0,5%   Stosowanie:  1% Stosowanie: 4% Stosowanie: 2% Stosowanie: 0,5% Stosowanie: 0,5% Stosowanie: 2% Stosowanie: 2,5%

Stan na: 01/2020

Drób

Produkty dla brojlera kurzego, indyków, kaczek - gęsi


