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KK 40% KK 42% Protimix 40%

 

Protimix 46%

Koncentrat białkowy dla bydła z 
różnymi źródami białka.
Z wysokiej jakości makuchem z 
pestek dyni z Austrii!

Koncentrat białkowy dla bydła 
ze związkami NPN, wysoką 
zawartością witamin i pierwiastków 
śladowych oraz żywymi drożdżami!
Z wysokiej jakości makuchem z 
pestek dyni z Austrii!

Koncentrat białkowy dla bydła 
ze związkami NPN, wysoką 
zawartością witamin i mikroele-
mentów

Specjalny 46% koncentrat białkowy 
dla bydła ze związkami NPN

• wysoka smakowitość
• wysokiej jakości zamiennik soi
• dużo białka dostępnego w żwaczu
• nadaje się do żywienia bez GMO

• wysoka smakowitość
• wysokiej jakości zamiennik soi
• synchroniczna prędkość  rozkładu 
  w żwaczu
• nadaje się do żywienia bez GMO

• połączenie różnych źródeł białka dla 
  synchronicznych prędkości rozpadu 
  w żwaczu
• witaminizowany wit. A, D3, E
• pełne zaopatrzenie w mikroelementy
• nadaje się do żywienia bez GMO

• ze związkami NPN
• z wysoką zawartością witamin i 
  mikroelementów
• połączenie różnych źródeł białka dla 
  synchronicznych prędkości rozpadu 
  w żwaczu
• nadaje się do żywienia bez GMO

Skład: 
poekstrakcyjna śruta rzepakowa, 
makuch z pestek dyni, poekstrakcyjna 
śruta słonecznika, otręby pszenne, 
melasa

Skład: poekstrakcyjna śruta rzepako-
wa, makuch z pestek dyni, poekstrak-
cyjna śruta sojowa, mocznik paszowy, 
melasa, mieszanka mineralno-witami-
nowa

Skład: poekstrakcyjna śruta rzepako-
wa, poekstrakcyjna śruta słonecznika, 
poekstrakcyjna śruta sojowa, melasa, 
mocznik paszowy, mieszanka mineral-
no-witaminowa

Skład: poekstrakcyjna śruta rzepako-
wa, poekstrakcyjna śruta słonecznika, 
poekstrakcyjna śruta sojowa, mocznik 
paszowy, melasa, mieszanka mineral-
no-witaminowa

Stosowanie: 
maks. 7 kg na krowę na dzień

Stosowanie:  
maks. 5 kg na krowę na dzień

Stosowanie:  
maks. 3 kg na krowę na dzień

Stosowanie:  
maks. 2 kg na krowę na dzień

Koncentraty białkowe LIKRA dla bydła składają się ze smakowi-
tych składników, ze szczególnym naciskiem na szybkość rozkładu 
w żwaczu. Specjalnością jest stosowanie makuchu z pestek dyni  
z Austrii o wysokiej zawartości surowego białka 68% i wyjątkowo 
wysokiej smakowitości. W przypadku dawek z > 30% kiszonki z 
kukurydzy również w opasie zaleca się stosowanie koncentratów z 
mocznikiem paszowym. Polecamy asortyment mieszanek mineral-
nych LIKRA, aby zaspokoić potrzeby na aktywne składniki.
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