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Strukturfaser A-S LIKRATOX LIKRA Prot

Mieszanka mineralna dla 
loch prośnych

Mieszanka mineralna dla 
loch karmiących

Uzupełnienie włókna dla 
świń

Detoksykant dla wszystkich 
pasz dla zwierząt Koncentrat mączki rybnej

Mieszanka mineralna dla loch 
prośnych z efektywnym dodatkiem 
aminokwasów (lizyna, metionina i 
treonina) w celu obniżenia zawartości 
białka i złagodzenia metabolizmu
• zawiera wszystkie niezbędne 
  witaminy i mikroelementy
• wysoki dodatek witamin 
  z grupy B wspomagający płodność
• optymalne zaopatrzenie w minerały i  
  fitazę zapewniają stabilny fundament

• Witaminy, mikroelementy i fitaza 
  optymalizują metabolizm energe-
  tyczny, poprawiają wykorzystanie 
  składników odżywczych i zapewniają 
  optymalną kondycję lochy
• organiczny selen poprawia jakość 
  mleka i witalność prosiąt
• zrównoważone dodanie aminokwa-
  sów łagodzi metabolizm

uniwersalne zastosowanie we wszyst-
kich recepturach dla świń
• spokojniejsze zwierzęta
• wyższa aktywność jelitowa - lepsze 
  wykorzystanie paszy
• wspomaga metabolizm - wyższa 
  witalność zwierząt 
  ►optymalne zaopatrzenie w błonnik 
  dzięki szerokiej gamie surowców
• tylko najwyższej jakości komponenty 
  z włókna surowego
• duża różnorodność surowców 
  zapewniająca sytość - poprawia 
  samopoczucie świń

• LIKRATOX to połączenie specjal-
  nych adsorbentów, które wiążą 
  toksyny i hamują ich szkodliwe 
  działanie
• poprawia jakość paszy, a tym 
  samym zapobiega spadkom 
  przyrostów
• gwarantuje i chroni zdrowie oraz 
  dobre wyniki

• brak wymogu rejestracji dla gospo-
  darstw bez przeżuwaczy
• źródło białka z mączki rybnej, soi i 
  aminokwasów
• identyczny skład aminokwasowy jak 
  w mączce rybnej
• niższa zawartość czystego białka niż 
  mączka rybna 
  ►pozwala na żywienie o obniżonej 
  zawartości azotu

Ważniejsze składniki:
5% lizyna, 1,5% metionina, 0,5% 
treonina, 4100 mg witamina E

Ważniejsze składniki: 
4,5% lizyna, 1% metionina, 0,5% 
treonina, 2500 mg witamina E,
1250 mg L-karnityna

Stosowanie: 
3% w paszy uniwersalnej lub loch 
prośnych

Stosowanie: 
4% w paszy uniwersalnej lub loch 
karmiących

Stosowanie: 
5-10 % w paszy dla prośnych; 3-5 % 
dla karmiących-, prosiąt i tuczników

Stosowanie: 
2-3 kg/t wymieszać w paszy

Stosowanie: 
zastąpić mączkę rybną 1:1

Lochy

LIKRA-Koncepcja pasz dla macior obejmuje szeroki zakres 
zastosowań i wysoki poziom bezpieczeństwa: podstawowa 
mieszanka mineralna dla mieszających samodzielnie, a także 
specjalne produkty spełniające specyficzne wymagania loch, takie 
jak koncentrat włókna surowego i mączki rybnej. Efekty, których 
można się spodziewać, to duże mioty i wysoka mleczność, witalne  
prosięta i dobra kondycja loch!

Cele w utrzymaniu loch:
► powtórki < 10 %
► Ø okres międzywyproszeniowy < 160 dni
► waga prosiąt po urodzeniu > 1,5 kg
► min. 2,3 mioty/maciorę/rok
► 35 - 40 % remont stada
► >25 odchowanych prosiąt/rok 
    (zależnie od genetyki)
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