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Mieszanka min-wit na tucz 

końcowy opasów

Wysokowartościowa 
mieszanka 

min-wit dla opasów

Produkt specjalny 
stabilizujący trawienie

Produkt specjalny do 
ochrony trawienia MPU buforujące dla bydła

• wysoki poziom witamin dla 
  optymalnego startu i wysokiego 
  dziennego przyrostu masy ciała
• zawiera olejki eteryczne dla 
  wolnych dróg oddechowych i 
  dużego apetytu
• duża dawka witaminy B1, aby 
  zapobiec obrzękowi mózgu
• z magnezem i substancjami 
  buforującymi żwacz

• wysoka witaminizacja, w tym 
  kompleks witamin grupy B dla 
  witalności i wydajności
• substancje buforujące utrzymują 
  zdrowie żwacza, magnez dba o 
  spokój zwierząt

• Mieszanka mineralna dla 
  spokojniejszych zwierząt o 
  wysokich dziennych przyrostach
• witaminy A, D3 i E zapewniają 
  utrzymanie funkcji witalnych
• mikroelementy dopasowane do 
  potrzeb
• witamina B1 zapobiega powsta-
  waniu obrzęku mózgu u młodego 
  bydła

• dodatki fitogenne, kwasy i 
  probiotyki wzmacniają 
  system odpornościowy organiz-
  mu i zmniejszają ryzyko chorób 
  biegunkowych (szczególnie 
  kryptosporydii i kokcydii)
• witaminy i organiczne mikro-
  elementy zwiększają witalność i 
  zmniejszają ryzyko chorób
• podawany jest od 2. dnia życia 
  cieląt lub od 1. dnia wprowadza-
  nia na tucz cieląt

• aktywowany węgiel i probiotyki 
  skutecznie hamują biegunkę 
  (głównie wywołaną przez E-Coli)
• stymuluje lokalny układ 
  odpornościowy w jelicie i 
  zwiększa obronę organizmu
• chroni wrażliwy układ 
  pokarmowy cieląt

Optymalny skład substancji bufo-
rowych zapewnia:
• neutralizacja kwasów 
  ► zmniejszone ryzyko kwasicy
• równomierne pobieranie paszy
• optymalna aktywność żwacza, 
  nawet przy dużym udziale pasz 
  treściwych lub niskim pobraniu 
  pasz objętościowych

Stosowanie: 
100-120 g/zwierzę na dzień lub 
3-5 % wymieszać w paszy 
treściwej, max. 140 g

Stosowanie:  
120-150 g/zwierzę na dzień lub 
4-5 % wymieszać w paszy 
treściwej

Stosowanie:  
do 100 g/zwierzę na dzień dla 
opasów

Stosowanie: 
50 g/cielę na dzień przez ok. 3 
tygodnie

Stosowanie: 
50 g AKTIV-Formel VET Power H/
zwierzę/dzień do mleka lub prepa-
ratu mlekozastępczego

Stosowanie: 
300 g LIKRA Pansenregulator 300 
/zwierzę/dzień

ZALETY systemu żywienia LIKRA:
► Szeroki asortyment dla każdej sytuacji w gospodarstwie
► rozwiązania produktowe zgodne z najnowszym know-how
► specjalne produkty dla wielu rozwiązań problemów
► fachowe doradztwo i receptury dla konkretnych gatunków
► większa rentowność dla rolnika

Poprzez ukierunkowane żywienie do najlepszego sukcesu

Stan na 01/2020


