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LI-R Top TR
Rilac TMR

LI -R Ketoprotect  LI-R 18 Pro LI-R TOP HL LI-R KM Extra Zn LI-R HL Caro

Mieszanka min-wit 
PREMIUM dla krów w 
okresie zasuszenia

Mieszanka min-wit z 
fitogennym dodatkiem dla 

krów zasuszonych 
i w laktacji

Starter laktacyjny klasy 
premium dla krów 

mlecznych

Mieszanka min.-wit. dla 
krów mlecznych

Mieszanka min-wit 
PREMIUM dla krów 

mlecznych o wysokiej 
wydajności

Mieszanka min-wit 
PREMIUM dla krów 

mlecznych o wysokiej 
wydajności

Mieszanka min-wit 
PREMIUM dla krów 

mlecznych o wysokiej 
wydajności

Mieszanka min.-wit. o stosunku 
Ca:P 1:1 dla krów w okresie 
zasuszenia:
• komleks witamin z grupy B 
  wspomaga przemianę materii
• wysoka zawartość witaminy E 
  podwyższa płodność i 
  wspomaga system 
  odpornościowy
• wysoka zawartość biotyny dba 
  o zdrowotność racic

Mieszanka mineralna ze stosun-
kiem Ca:P - 1:1
• uniwersalne zastosowanie dla 
  krów zasuszonych i w laktacji
• z chronioną w żwaczu 
  witaminą A
• wysoka zawartość witaminy E 
  zwiększa odporność i płodność
• organiczne mikroelementy 
  (mangan, cynk, miedź, selen) 
  zapewniają płodność i 
  witalność cieląt
• dodatek fitogenny zmniejsza 
  stany zapalne, poprawia 
  pobranie paszy i obniża liczbę 
  komórek somatycznych

Optymalne zaopatrzenie wyso-
kowydajnych krów w energię 
przy lepszym funkjonowaniu 
żwacza poprzez:
• chronione nośniki energii 
  zapobiegające przetłuszczaniu 
  ciała
• chroniona forma metioniny dla 
  poprawy składu mleka
• specjalne dodatki ułatwiające 
  przemianę materii
• wit. E, Beta-karoten i mikro
  elementy w formie organicznej 
  znacząco poprawiają płodność

Pełnowartościowa mieszanka 
min.-wit. o stosunku Ca:P 3:1
• zawartość wapnia i 
  fosforu dostosowana do pasz 
  objętościowych
• żywe kultury drożdży dla 
  stabilizacji pH-żwacza

Mieszanka min-wit ze stosun-
kiem Ca:P 2:1 dla krów 
mlecznych o wysokiej 
wydajności:
• mikroelementy (mangan, cynk, 
  miedź) w formie organicznej 
  dla lepszej płodności
• kompleks witamin z grupy B 
  wspomaga przemiany materii
• wysoka zawartość witaminy E 
  podwyższa płodność i system 
  obronny organizmu
• wysoka zawartość biotyny 
  poprawia stan racic

Mieszanka mineralno-witami-
nowa dla krów mlecznych o 
stosunku Ca:P 3,5:1
• mangan, cynk, miedź w 
  formie organicznej poprawiają 
  płodność
• witaminy z grupy B poprawiają 
  przemianę materii
• żywe kultury drożdży 
  stabilizują mikroflorę żwacza
• wysoka zawartość biotyny 
  poprawia stan racic

Mieszanka mineralno-wi-
taminowa dla ków mlecznych 
z problemami z płodnością o 
stosuku Ca:P 3,5:1
• mangan, cynk, miedź w 
  formie organicznej poprawiają 
  płodność
• witaminy z grupy B poprawiają 
  przemianę materii
• wysoka zawartość witaminy E 
  poprawia odporność i płodność
• wysoka zawartość biotyny 
  poprawia stan racic
• dodatek β-karotenu poprawia 
  płodność

Skład:
10 % Ca, 10 % P, 5 % Na, 
5 % Mg, 4800 mg wit E,
100 000 mcg biotyna

Skład:
6 % Ca, 5,5 % P, 8 % Na, 12 
% Mg, 5000 mg wit E, 150 000 
mcg biotyna, 1300 mg Mn-che-
lat, 3000 mg Zn-chelat, 1000 
mg Cu-chelat, 20 mg org. selen

Skład:
300 mg Beta-karoten, 500 
mg wit E, 4120 mg żywe kult. 
drożdży, 2 mg organ. selen

Skład:
18 % Ca, 6 % P, 9 % Na, 4 % 
Mg, 1 mln IE wit A, 1000 mg wit 
E, 26400 mg żywe kult. drożdży

Skład:
15 % Ca, 7,5 % P, 8 % Na, 5 
% Mg, 5000 mg wit E, 150 000 
mcg biotyna, 500 mg Mn-che-
lat, 1000 mg Zn-chelat, 300 mg 
Cu-chelat

Skład:
17 % Ca, 5 % P, 8,5 % Na, 5 
% Mg, 5000 mg wit E, 100 000 
mcg biotin, 250 mg Mn-chelat, 
1000 mg Zn-chelat, 120 mg 
Cu-chelat, 33000 mg żywe kult. 
drożdży

Skład:
15 % Ca, 5 % P, 8 % Na, 5 % 
Mg, 5000 mg wit E, 100 000 
mcg biotyna, 500 mg Mn-chelat, 
2500 mg Zn-chelat, 300 mg Cu-
chelat, 1000 mg beta-karoten

Stosowanie: 
Krowy zasuszone: 150 g/szt./
dzień

Stosowanie: 
150 g dla krów zasuszonych 
jak i w laktacji (konieczne 
uzupełnienie kredą pastewną!)

Stosowanie: Od 14 dni przed 
do wycielenia 0,5 kg na szt. na 
dzień. Od wycielenia do ponow-
nego zacielenia 1-1,5 kg na szt. 
na dzień 

Stosowanie: 
Krowy mleczne: do 150 g/szt./
dzień
Opasy: do 130 g/szt./dzień

Stosowanie: 
150 g na krowę na dzień - kro-
wy wysokowydajne

Stosowanie: 
Krowy mleczne: 150 g/szt./dzień

Stosowanie: 
Krowy mleczne: 150 g/szt./dzień

LIKRA - koncepcja pasz dla krów mlecznych nadaje się do szerokiego 
zakresu zastosowań: na stole paszowym, w mieszance paszowej lub w 
wozie paszowym, niezależnie od tego, czy oparte są na sianokiszonce, 
czy kiszonce z kukurydzy, czy dla krów zasyszonych, czy w laktacji - 
odpowiednia mieszanka mineralna jest zawsze dostępna dla każdego 
rolnika. Dodatkowe produkty specjalne (takie jak bufory, startery lakta-
cyjne, pójła elektrolityczne itp.) obejmują wszystkie potrzeby związane 
z hodowlą bydła mlecznego!

Bydło mleczne
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LIKRA MV DCAB LI-R Vitalhefe
LIKRA 

Pansenregulator 
300

 LI-R 
CaroVit 4000 IN-Fit Trunk IN-K Lyt

IN-Pectolan 
2,5 kg

MPU z solami gorzkimi na 
fazę tranzytową

MPU z żywymi kulturami 
drożdży MPU - bufor dla bydła Mieszanka z beta-karoe-

nem dla krów mlecznych
Pójło energetyczne dla krów 

mlecznych

Preparat elektrolityczny 
dla cieląt Suplement diety 
stabilizujący równowagę 

wodno-elektrolitową

Profilaktyka przeciwbiegun-
kowa u młodych zwierząt

Koncentrat opracowany specjal-
nie na okres zasuszeniowy
• obniżenie stosunku kation-
  anion, a tym samym więcej 
  wapnia we krwi
• wysoka zawartość witaminy 
  E i organiczne mikroelementy 
  zapewniają najlepszą płodność 
  i wysoką witalność cieląt

• uzupełnia i wzbogaca dawkę 
  pokarmową dla 
  wysokowydajnych krów
• zawiera żywe kultury drożdży, 
  które w naturalny sposób 
  stabilizują pH żwacza, a tym 
  samym poprawiają  pobieranie 
  paszy i wydajność
• zwiększa syntezę białka w 
  żwaczu
• redukuje liczbę komórek 
  somatycznych
• poprawia płodność

Optymalny skład substancji 
buforujących dba o:
• neutralizację kwasów 
  ► mniejsze ryzyko kwasicy 
• równomierne pobieranie paszy
• optymalna aktywność żwacza, 
  nawet przy dużym udziale 
  paszy treściwej w dawce

Uzupełnia w beta-karoten dawki 
pokarmowe na bazie kiszonek:
• kombinacja beta-karotenu i 
  witamin A, E poprawia 
  płodność
• wyraźniejsze objawy rui u krów
• zmniejsza ilość stanów 
  zapalnych wymienia
• redukuje występowanie cyst 
  na jajnikach
• zmniejsza ilość zatrzymań 
  łożysk

Błyskawicznie działające źródło 
energii i elektrolitu dla krów 
mlecznych po wycieleniu
• błyskawiczne źródło energii 
  w postaci cukru gronowego / 
  glukozy
• elektrolity wspomagają 
  regenerację organizmu po 
  wycieleniu
• żywe kultury drożdży 
  stabilizują żwacz
• kwas nikotynowy redukuje 
  ryzyko ketozy

• zawiera kwaśny węglan sodu, 
  cytrynian i chlorek sodu dla 
  stabilizacji gospodarki elektro-
  litycznej i przeciwdziałaniu 
  odwodnienia cieląt
• cytrynian sodu i kwasy 
  paszowe normalizują wartość 
  pH krwi
• witaminy i organiczne 
  mikroelementy wzmacniają 
  odporność
• cukier gronowy i aminokwa-
  sy dostarczają błyskawicznie 
  energii

Przeciwdziała ostrym biegun-
kom u cieląt, prosiąt, jagniąt i 
koźląt poprzez:
• pektyny absorbujące szkodli-
  we substancje
• drożdże piwne dla 
  wzmocnienia systemu 
  odpornościowego
• uzupełnia najważniejsze wita-
  miny i mikroelementy
• selen organiczny 

Skład:
750 mg chelatu Zn, 150 mg 
chelatu Cu, 750 mg witaminy E

Skład:
132 000 mg żywych kult. 
drożdży

Skład:
900 000 IE wit A, 3000 mg wit 
E, 4000 mg Beta-karotenu

Skład:
4,5 % Na, 20 000 mg niacyna,
10 mg Cu-chelat, 3300 mg żywe 
kult. drożdży

Stosowanie: 
w fazie rozkarmiania 3 tygodnie 
przed wycieleniem do wycie-
lenia max. 1,3 kg/zwierzę na 
dzień

Stosowanie: 
40-100 g/szt./dzień

Stosowanie: 
300 g/szt./dzień

Stosowanie: 
50-100 g/szt./dzień od 2 tygodni 
przed wycieleniem do potwierd-
zonej cielności

Stosowanie: 
750 g rozpuścić w 10-20 litrach 
wody (ciepłej w dotyku) i podać 
do picia bezpośrednio po 
wycieleniu

Stosowanie: 
dla cieląt do 300 g/szt./dzień, 
przy zagrożeniu lub podczas 
biegunki

Stosowanie: 
Cielęta: 50 g na odpój przez 
2 - 3 dni
Prosięta: 1 g na 1 kg wagi miotu
Jagnięta/Koźlęta: 
1 g na 1 kg masy ciała

Bydło mleczne

Cele w hodowli krów mlecznych:
► co roku zdrowe cielę
► iloraz tłuszcz-białko 1,13 - 1,3
► nie mniej niż 5 laktacji
► RNB od 0-50
► kondycja przy wycieleniu pomiędzy 3,25 - 3,75


