
A Likra tojótáp előnyei:
- kíváló tojáshéj minőség
- kitünő tojás minőség
- piaci igényeknek megfelelő színű sárgája
- magas tojás termelés Termékek és specialitások csirkéknek, jércéknek, tojótyúkoknak
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- szükségleteknek 
  megfelelő ásványi  
  anyag, nyomelem és 
  vitamin tartalommal
- metioninnal
- kokcidiosztatikummal  
  is rendelhető

- magas 
  koncentrációjú  
  vitamin és 
  nyomelem premix
- C vitaminnal a  
  stressz csökkentése  
  érdekében
- fitázzal a jobb foszfor  
  hasznosulásért
- szinezékkel
- kifejezetten 
  keverőüzemek  
  számára!

- premix vitaminokkal  
  és nyomelemekkel
- szinezékkel
- metioninnal a  
  piacképes tojás  
  nagyság elérése  
  érdekében

- komplett premix  
  üzemi 
  felhasználásra is
- ásványi anyagokat,  
  vitaminokat és 
  nyomelemeket  
  tartalmaz
- szinezékkel, fitázzal  
  és metioninnal

- az öko-/ 
  biotermeléshez  
  szükséges 
  tanusítványokkal  
  rendelkezik
- ásványi anyagokat,  
  nyomelemeket és  
  vitaminokat 
  tartalmaz

- szilárdabb héj a  
  teljes tojófázisban  
  különösen a 
  40. héttől
- kevesebb törött,  
  hajszál repedéses  
  és sérült tojás

- a baromfi ivóvíz 
  higiéniájának 
  javítására  
- hatékony a 
  penészgombák ellen 

- a mérgező 
  anyagcseretermé- 
  keket csökkenti,  
  melyek nagy 
  mennyiségben  
  képződnek a földről  
  behordott  
  penészgombákból és  
  a raktározás során
- a LIKRATOX 
  megköti és lebontja  
  a toxinokat, ezáltal  
  erősíti az állatok  
immunrendszerét

bekeverés: 2% -ban bekeverés: 
0,5%-ban

bekeverés: 1%-ban bekeverés: 2%-ban bekeverés: 2%-ban bekeverés: 
szükség szerint ill. 
2,5%-ig a tojótápba

bekeverés: 2 - 3
kg/1000 l ivóvíz

bekeverés: 
2 - 3 kg/t táp
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A Likra premixek előnyei:
- minden szükséges vitamint és nyomelemet tartalmaznak
- az alapanyagok és kiegészítő anyagok az EU-ból
- fitáz kiegészítés a költségcsökkentés érdekében
- antioxidáns kiegészítés
- speciális ásványi és növényi anyagokat tartalmaz, amely  
  megakadályozza a frakcionálódást és csökkenti a vízmegkötő 
  képességet
- a termékek igény szerint kiegészíthetők 
  (pl. enzimekkel, színezékekkel, kokcidiosztatikumokkal stb.)

Termékek broilerek, pulykák, kacsák és libák részére
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Biotermelésben is 
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Vitamin- 
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Vitamin-nyomelem 
premix pulykáknak

Komplett premix 
pulykáknak

Komplett premix 
kacsáknak, libáknak

- kifejezetten 
  keverőüzemek 
  számára
- a leggyakrabban 
  használt hibridek  
  (ROSS, COBB) 
  részére összeállítva
- fitázzal és  
  antioxidánssal
- enzim, színezék,  
  kokcidiosztatikum  
  kiegészítés igény   
  szerint
- Panbonis  
  (természetes D  
  vitamin kiegészítés )   
  igény szerint

- premix aminosav  
  kiegészítéssel 
  keverőüzemeknek
- a leggyakrabban  
  használt hibridek  
  (ROSS, COBB)  
  részére összeállítva
- fitázzal és 
  antioxidánssal
- enzim, színezék,  
  kokcidiosztatikum  
  kiegészítés igény  
  szerint

- komplett premix 
  üzemi 
  felhasználásra is
- a leggyakrabban  
  használt hibridek  
  (ROSS, COBB) 
  részére összeállítva
- aminosavakat, 
  ásványi anyagokat,  
  nyomelemeket, 
  vitaminokat tartalmaz
- fitáz és enzim  
  kiegészítés a magas  
  gabonyahányad miatt
- színezék és 
  kokcidiosztatikum  
  igény szerint 

- az öko/ 
  biotermeléshez  
  szükséges 
  tanusítványokkal  
  rendelkezik
- szükségleteknek  
  megfelelő ásványi  
  anyagokat, 
  nyomelemeket, és  
  vitaminokat tartalmaz

- speciálisan  
  szülőpárok számára  
  összeállítva, az elvárt  
  keltetésre alkalmas  
  tojás mennyiség  
  valamint a magas  
  kelési százalék  
  elérése érdekében

- kifejezetten keverőü- 
  zemek számára
- a leggyakrabban  
  használt hibridek  
  (BUT, Converta) 
  részére összeállítva
- fitázzal és  
  antioxidánssal
- enzim és kokcidioszta- 
  tikum kiegészítés  
  igény szerint  
- Panbonis (természe- 
  tes D vitamin kiegé-  
  szítés) igény szeirnt
- emésztés optima  
  lizálására szolgáló  
  fitogén kiegészítés  
  igény szerint

- komplett premix üzemi  
  felhasználásra is
- a leggyakrabban  
  használt hibridek  
  (BUT, Converta)  
  részére összeállítva
- fitázzal és 
  antioxidánssal
- enzim és kokcidioszta- 
  tikum kiegészítés  
  igény szerint  
- Panbonis (természe- 
  tes D vitamin kiegé- 
  szítés) igény szerint
- fitogén kiegészítés  
  az emésztés 
  optimalizálására igény  
  szerint

- komplett premix  
  kacsák és libák  
  részére
- aminosavakat, fitázt,  
  enzimeket tartalmaz a  
  kiemelkedő  
  teljesítmény elérése  
  érdekében
- szükségleteknek  
  megfelelő ásványi  
  anyagokat, 
  nyomelemeket és  
  vitaminokat tartalmaz

Bekeverés: 0,5%-ban Bekeverés: 1%-ban Bekeverés: 4%-ban Bekeverés: 2%-ban Bekeverés: 0,5%-ban Bekeverés: 0,5%-ban Bekeverés: 2%-ban Bekeverés: 2,5%-ban
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