
Koncentraty 
białkowe dla świń
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Z 17 PL MAST M15 PL MAST M15 PL pure

 

F 20 PL
Koncentrat dla loch z wysokiej 
jakości białkiem, źródłami błonnika i 
mineralizacją

Koncentrat do tuczu świń z wyso-
kiej jakości białkiem, aminokwasami 
i pełną mineralizacją

Koncentrat do tuczu świń z wyso-
kiej jakości białkiem, aminokwasami 
i pełną mineralizacją

Koncentrat na odchów prosiąt z 
białkami, aminokwasami i pełną 
mineralizacją

• różne źródła surowego błonnika 
  wspierają trawienie
• aminokwasy dopasowane do 
  wysokiej produkcji mleka
• uniwersalne zastosowanie 
  (1 koncentrat dla loch karmiących i 
  prośnych)

• zawiera 4 aminokwasy dla wysokiej 
  mięsności
• śruta sojowa i koncentrat 
  słonecznikowy jako główne źródła 
  białka
• maksymalny wzrost poprzez 
  zmniejszone żywienie białkami i 
  niskie obciążenie metaboliczne

• zawiera 4 aminokwasy dla wysokiej 
  mięsności
• śruta sojowa jako główne źródło 
  białka
• maksymalny wzrost poprzez 
  zmniejszone żywienie białkami i 
  niskie obciążenie metaboliczne

• zawiera 4 aminokwasy dla wysokiej 
  mięsności 
• kompleks kwasów i bakterie 
  kwasu mlekowego dla wysokiego 
  bezpieczeństwa odchowu
• maksymalny wzrost poprzez zmniej-
  szone żywienie białkiem i niskie 
  obciążenie metaboliczne

Skład: poekstrakcyjna śruta sojowa, 
koncentrat słonecznika, poekst-
rakcyjna śruta rzepakowa, włókno 
słonecznika

Skład: 
poekstrakcyjna śruta sojowa, koncen-
trat słonecznika, gluten kukurydziany 

Skład: 
poekstrakcyjna śruta sojowa, gluten 
kukurydziany 

Skład: 
poekstrakcyjna śruta sojowa, koncen-
trat słonecznikowy 46%, makuch z 
pestek dyni 

Składniki:  
35% białko sur., 7% włókno sur.,
3,2% lizyna, 520 mg witamina E

Składniki: 
37% białko sur., 6% włókno sur.
4% lizyna, 450 mg witamina E

Składniki: 
37% białko sur., 6% włókno sur.,
4% lizyna, 450 mg witamina E

Składniki:  
35% białko sur., 5% włókno sur.,
4,5% lizyna, 600 mg witamina E,
300 mg witamina C

Udział w paszy: 
12-20% dla loch

Udział w paszy: 
15-23% dla tuczników

Udział w paszy: 
15-23% dla tuczników

Udział w paszy: 
20-23% dla prosiąt

Koncentraty LIKRA dla świń kładą szczególny nacisk na łatwą 
obsługę i pełne dawki pokarmowe z wykorzystaniem własnych 
zbóż. Dzięki  4 koncentratom pokrywamy zapotrzebowanie na 
białko, aminokwasy i inne składniki aktywne u prosiąt, macior 
hodowlanych i tuczników. Ponadto, dzięki koncentratowi włókna i 
energii LIKRA mniejsze gospodarstwa mogą przygotować dawki 
zgodne z potrzebami zwierząt
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