
LIKRA Polska Sp. z o.o. • ul. J.K. Chodkiewicza 15 • 85-065 Bydgoszcz • Tel.:+48 52 510 80 88 • Fax:+48 52 325 12 09 • info@likra.pl • www.likra.pl

LI-S Mast LIKRA
Mastschwein 2,5%                                 Quattro

LikraCid 
Dry

Mieszanka min-wit dla 
tuczników

Mieszanka min-wit dla 
tuczników

Mieszanka min-wit dla 
tuczników

Granulowane kwasy 
paszowe

Wysokiej jakości mieszanka mineralna 
z 4 aminokwasami, wysoką zawartością 
fosforu i kompleksem enzymów!
• wysoka zawartość aminokwasów, 
  dostosowana do receptur opartych 
  na zbożach i kukurydzy
• z kompleksem enzymów dla opty-
  malnego trawienia dużych ilości 
  zbóż
• wysoka zawartość fosforu i dodatko-
  wa fitaza zapewniają stabilny funda-
  ment nawet w przypadku ciężkich 
  zwierząt rzeźnych
• substancje aromatyzujące dodatko-
  wo zwiększają pobranie paszy
NAJLEPSZY PRODUKT dla najwyższej 
wydajności tuczu i mięsności!

wysokiej jakości mieszanka mineralna z 
4 aminokwasami, kompleksem 
enzymów i substancje aromatyczne!
• bardzo wysoka zawartość aminokwa-
  sów, dostosowana do receptur opar-
  tych na zbożowych i kukurydzy
• fosfor i dodatkowa fitaza zapewniają 
  stabilne, solidne fundamenty
• substancje aromatyzujące dodatkowo 
  zwiększają pobranie paszy
• kompleks enzymów paszowych dla 
  optymalnego trawienia zbóż

wyjątkowo dobrze wyposażona mie-
szanka mineralna na tucz wstępny i 
właściwy
• wysoka zawartość aminokwasów 
  (4 aminokwasy) dla żywienia ze 
  zmniejszoną zawartością białka
• szczególnie w tuczu wstępnym 
  (najwyższa mięsność)
• fitoregulator biologiczny trawienia i 
  apetytu NEO-DYS 50
• z Protect L:
  ► detoksykujące dodatki łagodzące 
  wątrobę i metabolizm

• działanie stabilizujące przewód pokar-
  mowy 
  ► zmniejszające biegunkę 
  dzięki redukcji bakterii w paszy
• zwiększenie zawartości energii
• działanie bakteriobójcze i 
  grzybobójcze
• poprawia przyrosty dzienne 

Ważniejsze składniki: 
9% lizyna, 2% metionina, 1,5% 
treonina, 0,5% tryptofan, 4000 mg 
witamina E

Ważniejsze składniki:  
12% lizyny, 3% mationina, 4,5% treo-
nina, 1% tryptofan, 6000 mg witamina 
E, 1000 mg witamina C

Ważniejsze składniki: 
7% lizyna, 2,5% metionina, 1% 
treonina, 0,3% tryptofan, 6000 mg 
witamina E, 1000 mg witamina C

Ważniejsze składniki:  
kwas mrówkowy, kwas mlekowy, 
kwas fumarowy

Stosowanie:
2,5-3,0% w paszy na tucz

Stosowanie:
2,5-3,0% w paszy na tucz

Stosowanie:
3% w paszy na tucz

Stosowanie:
2-5 kg/t paszy

Tuczniki

Cele tuczu:
► przynajmniej 900 g przyrostu dziennego
► > 60 % mięsność
► < 1 % upadki
► < 2,7 kg paszy na kg przyrostu

LIKRA-Koncepcja pasz dla tuczników jest ukierunkowana na 
mieszanie samodzielne i oferuje wysokie dawkowanie aminok-
wasowe i witaminy o różnej wysokości. Oznacza to, że można 
uzyskać nawet mieszanki o wysokiej zawartości białka z niskim 
wydalaniem azotu i najlepszym stabilnym środowiskiem w chlewni 
dla maksymalnej wydajności. Specjalne produkty, takie jak mie-
szaniny kwasów i inhibitory mikotoksyn, zapewniają dodatkowe 
bezpieczeństwo.
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