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Prestarter dla prosiąt Mieszanka mineralna 
dla prosiąt

Mieszanka mineralna 
dla prosiąt

Mieszanka mineralna 
dla prosiąt

Prestarter premium o wyjątkowo wy-
sokiej zawartości mleka do wczesnej 
nauki pobierania paszy przez prosięta
• efekt dietetyczny zapobiegający 
  biegunce
• wysoko strawne składniki energety-
  czne i białkowe
• specjalna smakowitość dzięki 
  intensywnemu aromatyzowaniu
• prosięta szybko przyzwyczajają się 
  do pokarmów stałych
• stymuluje produkcję enzymów przez 
  prosiąta
• praktyczne zastosowanie
• bardzo smakowite

• Wysokiej jakości źródła fosforanu
   i fitazy zapewniają optymalną 
  dostępność biologiczną fosforu
• wysoka zawartość aminokwasów
• kompleks enzymów zapewnia 
  optymalne trawienie zbóż
• aromaty zwiększają smakowitość
• organiczne mikroelementy o 
  maksymalnej dostępności

• wysokiej jakości źródło fosforu i 
  fitaza do optymalizacji dostępności 
  fosforu
• pełna zawartość aminokwasów 
  (lizyna, metionina, treonina, 
  tryptofan) dla wysokiej mięsności
• wysoka witaminizacja E i C dla 
  witalnych prosiąt 
• z fitogennym dodatkiem paszowym 
  dla stabilnej flory jelitowej i wysokiej 
  żerności
• z kompleksem enzymów dla 
  optymalnego trawienia zbóż
• z aromatem i słodzikami dla 
  maksymalnego pobrania paszy

• wysokiej jakości źródło fosforu i  
  fitaza do optymalizacji dostępności 
  fosforu
• pełna skład aminokwasów (lizyna, 
  metionina, treonina, tryptofan) dla 
  wysokiej mięsności
• TOP-witaminizacja E i C dla 
  witalnych prosiąt
• z kompleksem enzymów dla opty-
  malnego wykorzystania wysokiej 
  zawartości zbóż
• z aromatem i słodzikami dla maksy-
  malnego pobrania paszy

Ważniejsze składniki:
8,5% lizyna, 2,5% metionina, 
2% treonina, 0,3% tryptofan, 0,25% 
walina, 3100 mg witamina E, 2000 mg 
witamina C

Ważniejsze składniki:
9% lizyna, 2% metionina, 
1% treonina, 0,4% tryptofan, 5000 mg 
witamina E, 3500 mg witamina C

Ważniejsze składniki:
12% lizyna, 4% metionina, 
5% Treonina, 0,5% tryptofan, 4500 
mg witamina E, 4000 mg witamina C

Stosowanie: 
od 5 dnia życia do woli

Stosowanie: 
4% w paszy dla prosiąt

Stosowanie: 
4% w paszy dla prosiąt

Stosowanie: 
4% w paszy dla prosiąt

Prosięta
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LIKRA-koncepcja pasz dla prosiąt oferuje szeroki za-
kres opcji: smaczny Prestarter, mieszanki mineralne i 
koncentraty dla mieszających samodzielnie, specjalne 
produkty do określonych zastosowań. Wszystkie produkty 
odpowiadają aktualnym zaleceniom dotyczącym dodatków 
i charakteryzują się wysoką smakowitością, elastycznymi 
opcjami aplikacji i wysoką wydajnością.

Stan na 01/2020



F 50 F Power F 25
AKTIV- 

Formel Ö F5 Energy

MPU na odsadzenie prosiąt Wysokowartościowy 
koncentrat dla prosiąt MPU dla prosiąt Aktywne zapobieganie 

biegunkom Źródło energii dla świń

• wysokie bezpieczeństwo podczas 
  odsadzania:
+ połączenie kwasów
+ lignoceluloza
+ żywe kultury drożdży
+ kompleks enzymów
• produkty mleczne, kleikowane zboża, 
  zhydrolizowane białko błony śluzowej i 
  specjalny kompleks enzymów umożliwia 
  najlepsze wykorzystanie paszy
• dodatki poprawiające strawność  takie 
  jak maślan, ekstrakty drożdżowe i     
   AKTIV-Formel NEO-DYS ułatwiają 
  wzrost Lactobacilli i dają gwarancję 
  najwyższych przyrostów

• połączenie składników mineralnych, 
  kleikowanych zbóż i mlecznego koncen-
  tratu energetycznego
• optymalna zawartość aminokwasów
• zawiera wysoce przyswajalne białko i 
  oszczędza soję, chroni i odciąża kosmki 
  jelitowe
• zwiększona treonina stymuluje 
  regenerację nabłonka jelitowego
• dużo tryptofanu i waliny dla najlepszych 
  przyrostów
• ze specjalnym kompleksem enzymów 
  dla poprawy przyswajania paszy
• z  AKTIV-Formel F-Oxy dla skute-
  cznego zmniejszenia stresu oksydacyj-
  nego
• z Strukturfaser A dla optymalnego 
  dostarczania surowego włókna

Prosty koncentrat białkowy z dodatkiem 
aminokwasów i premiksem witaminowo-
mineralnym
• szybki wzrost w połączeniu z niewielkim 
  stresem dla przemiany materii
• kwas mlekowy i błonnik wspomagają 
  trawienie i nabłonek jelitowy
  + wysokie pobieranie
  + wysokie wykorzystanie paszy
  + korzyści ekonomiczne
  + łatwy w użyciu

Aktywna funkcja jelit:
aby zapobiec biegunce u prosiąt i tuczni-
ków 5 zasad:
• Aktywne wiązanie = nienaruszone 
  trawienie
• Aktywne kwasy = optymalny wzrost
• Aktywna ochrona narządów = większa 
  witalność
• Aktywny smak = lepsze pobranie paszy
• Aktywne źródło cynku
Dla bezproblemowego odsadzenia bez 
biegunki, bez nagłego zahamowania 
wzrostu!
Do ukierunkowanego wspierania 
równowagi jelitowej w PIA i dezynterii u 
tuczników!

Najlepsza kombinacja:
• energia w formie wysoce przyswajalnej
• szybko dostępne źródło energii 
  (dekstroza)
• lekkostrawny cukier mleczny (laktoza)
• wysokiej jakości białko mleka
• neutralny energetycznie nośnik z 
  surowych włókien
Uniwersalny dodatek energetyczny w 
sytuacjach, gdy konieczna jest dodatko-
wa energia lub poprawa smakowitości 
paszy

Stosowanie: 
50% w paszy dla prosiąt

Stosowanie: 
10% w paszy dla prosiąt

Stosowanie: 
25% w paszy dla prosiąt

Stosowanie: 
Prestarter lub pasza odsadzeniowa: 
1,0%  

Stosowanie: 
5-15% w paszy dla loch, prosiąt i 
tuczników
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Cele w odchowie prosiąt:
► > 500 g przyrosty dzienne
► 31 kg w 7 tygodniu odchowu
► upadki < 2%
► zużycie paszy < 40 kg na prosię

Stan na 01/2020

Prosięta


