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A bendőt etetjük!
- A bendő baktériumok elszaporodása
- Több tömegtakarmány felvétel
- Hatékonyabb takarmány hasznosulás
- Tejtermelés emelkedése
- Anyagcsere tehermentesítése

2020.11. állapot

A legjobb eredmény elérése célzott etetéssel

 
MZ

 
MZ 2

 
MZ Energy MZ Amino LIKRA Profit K

Komplett premix 
bendőstimulátorral

Komplett premix 
élő élesztővel

Energia koncentrátum tejelő 
marháknak

Védett metionin 
és élő élesztő

Premium-komplett premix 
Bypass-Metioninnal és 
Bypass-A Vitaminnal

Kíváló termékenységet, magas tejter-
melést, jobb perzisztenciát biztosít a 
Limukra MZ több tömegtakarmány fel-
vételével.

Könnyen felszívódó foszforral, vitami-
nokkal és nyomelemekkel, valamint élő 
élesztővel a  Limukra MZ egy egye-
dülálló bendőstimuláló hatást idéz elő.

Komplett premix ásványi anyagokkal, 
nyomelemekkel és sokoldalúan 
összeállított vitaminokkal .
Gondosan kiválasztott kiegészítők, 
mint az élő élesztő, támogatják az 
anyagcsere működést és stabilizálják 
a bendőt.

Eredmények: jobb takarmányhaszno-
sulás, kevesebb anyagcsere eredetű 
tőgy és lábvég probléma, több tej.

Védett zsírok kombinációjával össze-
állított energia koncentrátum. 
A  legnagyobb tejű csoportoknál hasz-
náljuk. 

LIMUKRA MZ Energy bendőstabil 
energiát tartalmaz, mely az energia 
deficit kiegyenlítésére szolgál.   Mege-
meli  a tej beltartalmi értékeit, biztosítja 
a tejtermelést 30 liter felett, és javítja a 
termékenységet.

A metionin deficit, mint limitáló 
aminósav a tejelő marháknál, korlátoz-
za a tejtermelést. 

LIMUKRA MZ Amino kiegyenlíti ezt 
a deficitet, javítja az anyagcsere mű-
ködést, és csökkenti (kimutathatóan) 
az embrió felszívódást. 
- Több teljesítmény
- Jobb termékenység
- Jobb egészség

A bendő biorendszerének egészséges 
fenntartása a tejtermelő tehenek ta-
karmányozásának legfontosabb része. 

LIKRA Profit K Plus ásványi anyagok, 
élő élesztő, szerves nyomelemek és 
bypass összetevők kombinációja.  

Eredmények: megemelkedett tejte-
melés, alacsonyabb szomatikus sejt-
szám és jobb termékenység.

BEKEVERÉSE: 150 - 200 g /állat/
nap vagy  5 % - ban a tejelőtápba 

BEKEVERÉSE: 150 - 200 g /állat/
nap vagy 5 % - ban a tejelő tápba

BEKEVERÉSE: tejtermeléstől 
függően max.  400 g /állat/nap

BEKEVERÉSE: tejtermeléstől 
függően max. 100 g /állat/nap

BEKEVERÉSE: tejtermeléstől 
függően max. 150 - 250 g /állat/nap
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Takarmányozási 
program 

tejelő marháknak

Export
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            18                 24 LIKRA Acker-Micro    LIKRA MV I LIKRA Rindermin/B
Komplett premix 
tejelő teheneknek

Komplett premix 
szárazonállóknak

Univerzálisan alkalmazható 
komplett premix

Speciális 
laktációs starter

Univerzálisan alkalmazható 
komplett premix hízómarháknak

Komplett premix tejelő teheneknek a 
laktáció időszakában:

Szükségleteknek megfelelő:
• ásványi anyagok
• nyomelemek
• A, D3 és E vitamin

Ca : P = 2,5 : 1

Komplett premix szárazonállóknak.

Szükségleteknek megfelelő ásványi 
anyagokat, nyomelemeket,  A, D3 és E 
vitamint tartalmaz.

Szerves szelént, magas E vitamint tar-
talmaz a vitális borjakért és a könnyű 
vemhesülésért.

Ca : P = 0,53 : 1

Komplett premix marháknak magas 
nátrium-bikarbonát tartalommal.

A nátrium-bikarbonát egy természetes 
bendőpuffer, mely biztosítja a bendő 
stabil pH értékét. 
A szűk Ca:P arány miatt  az Acker-
Micro etethető  szárazonállókkal  is. 

Ca : P = 1,2 : 1

Speciális laktációs starter a teljesítmény 
visszaesés, termékenységi problémák 
és anyagcsere zavarok megakadályo-
zására a laktáció első harmadában.
A bendő védett energiahordozó haté-
konyan megakadályozza az állatok el-
hízását.
A bendőstabil aminósavak magas tej-
termelést eredményeznek.
Gondosan kiválasztott összetevők 
megfelelő kombinációja ( élő élesztő, 
antioxidánsok ….) segítik az anyag-
cserét.  E vitamin, béta-karotin és szer-
ves nyomelemek  hozzáadása gondos-
kodik a legjobb termékenységről.

Komplett premix szarvasmarháknak 
tág Ca:P aránnyal.

Különösen üszőknek és hízó mar-
háknak ajánlott.

BEKEVERÉSE: 
100 - 150 g /állat/nap

BEKEVERÉSE: 
100 - 150 g /állat/nap

BEKEVERÉSE: 
70 - 100 g /állat/nap

BEKEVERÉSE: 1 - 1,5 kg /állat/nap  
2 héttel az ellés előtt a következő  
eredményes vemhesítésig

BEKEVERÉSE:
100 - 120 g /állat/nap

Export Takarmányozási 
koncepció 

tejelő marháknak

LIKRA takarmányozási koncepció előnyei:
- Nagy választék minden üzemi helyzetre
- Termék megoldások a legaktuálisabb know-how szerint
- Speciális termékek a különböző problémák megoldására
- Állatorvos specifikus szaktanácsadás és receptúrakészítés
- Gazdaságos termelés
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Minden helyzetben a megfelelő megoldás
- a legjobb termékenység és magas tejtermelés
- egészséges tőgyek és körmök

- anyagcsere zavarok háttérbe szorítása
- tejláz és fűtetánia ellen
- meghosszabbított élettartam

eredményes takarmányozás


