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Fázis Időtartam Termék megnevezése Termék fajta Használata Cél

Koca alatt 3-24 napig EARLY START Késztáp 0,3 kg/malac korán rászoktatni a szilárd táplálékra

Választás

22-42 napig SUPERSTART Quattro Késztáp 1,8 kgmalac a választás után is magas takarmányfelvétel biztosítása

22-42 napig PERFEKT F 50 Koncentrátum 0,9 kg/malac nagy biztonság a választás után

22-42 napig PERFEKT F power wean Koncentrátum 0,2 kg/malac nagy biztonság a választás után

Felnevelés 40-70 napig 
(30 kg)

PERFEKT F 25 Koncentrátum 10 kg/malac magas takarmányfelvétel

PERFEKT F power Koncentrátum 4 kg/malac magas takarmányfelvétel

PERFEKT F 8 Koncentártum 3 kgmalac magas takarmányfelvétel

SUPRAMIN F-Programm Premix 1,5 kg/malac magas takarmányfelvétel

OPTIMIN F-Programm Premix 1,5 kg/malac magas takarmányfelvétel
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Supramin F 16/S LBC Optimin F/P Perfekt F5 energy Strukturfaser A LIKRATOX
Prémium minőségű 

komplett premix
Kedvező árfekvésű 

komplett premix Energia koncentrátum Nyersrost koncentrátum Toxinkötő

- prémium minőségű premix  
  aminosavakkal
- fitázzal és enzim komplex-szel a  
  táplálóanyag hasznosulás  
  növeléséért
- intenzív aroma kiegészítés a  
  takarmányfelvétel javításáért 
- probiotikummal a belek  
  egészségének biztosítása, ezáltal  
  az emésztés és teljesítmény 
  növelése

- komplett premix aminosavakkal

- fitázzal a táplálóanyag jobb 
  hasznosulása érdekében 

- intenzív aroma kiegészítés a
  takarmányfelvétel növeléséért 

-jól hasznosuló növényi zsír alapú  
  energia koncentrátum 

- gyorsan felszívódó energia a  
  dextrózból

- tejfehérjét és laktózt tartalmaz

- emésztést elősegítő  
  nyersrostforrások

- nyersrostforrásként univerzálisan  
  alkalmazható sertéseknél 

- különböző emészthetőségű  
  nyersrostforrások biztosítják a  
  jóllakottság érzését 

- elősegíti az emésztést és a belek  
  károsodását megakadályozza

- LIKRATOX speciális abszorbensek  
  kombinációja, mely megköti és 
  lebontja a toxinokat és 
  megakadályozza káros hatásukat

- javítja a takarmány minőségét és  
  biztosítja a megfelelő növekedési  
  erélyt

- az állatok egészségét és jólétét  
  biztosítja

Bekeverése: 4 %-ban a nevelőtápba. Bekeverése: 4 %-ban a nevelőtápba Bekeverése:
5 - 15 % -ban a malactápba.
5 - 10 % -ban a kocatápba.
5 - 10 % -ban a hízótápba.

Bekeverése:
3 - 5 %-ban a malac- és hízótápba. 
5 - 10 % -ban a kocatápba.

Bekeverése:
0,2 - 0,3 % -ban a tápba a  
fertőzöttségtől függően.

LIKRA takarmányozás malacoknak 

Likra takarmányozási 
program malacoknak
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2020.11. állapot



Export
Fe

rk
el

 - 
A

bs
et

zk
on

ze
nt

ra
te

Fázis Időtartam Termék megnevezése Termék fajta Használata Cél

Koca alatt 3 -16 napig EARLY START Késztáp 0,2 kg/malac korán rászoktatni a szilárd táplálékra

Választás

14-35 napig SUPERSTART Quattro Késztáp 1,5 kg/malac választás utáni magas takarmányfelvétel biztosítása

14-35 napig PERFEKT F 50 Koncentrátum 0,8 kg/malac nagy biztonság a választás után

14-35 napig PERFEKT F power wean Koncentrátum 0,2 kgmalac nagy biztonság a választás után

Felnevelés 33-70 napig
(30 kg)

PERFEKT F 25 Koncentrátum 10 kg/malac magas takarmányfelvétel

PERFEKT F power Koncentrátum 4 kg/malac magas takarmányfelvétel

PERFEKT F 8 Koncentrátum 3 kg/malac magas takarmányfelvétel

SUPRAMIN F-Programm Premix 1,5 kg/malac magas takarmányfelvétel

OPTIMIN F-Programm Premix 1,5 kg/malac magas takarmányfelvétel

Fázis Időtartam Termék megnevezése Termék fajta Használata Cél

Koca alatt

1-8 napig FERKELMILCH CUP 1 Tejpótló 0,2 kg/malac magas alomszám esetén tejpótló használata

9-20 napig FERKELMILCH CUP 2 Tejpótló 0,6 kg/malac magas alomszám esetén tejpótló használata

3-16 napig EARLY START Késztáp 0,2 kg/malac korán rászoktatni a szilárd táplálékra

Választás

14-35 napig SUPERSTART Quattro Késztáp 1,5 kg/malac választás utáni magas takarmányfelvétel biztosítása

14-35 napig PERFEKT F 50 Koncentrátum 0,8 kg/malac nagy biztonság a választáskor

14-35 napig PERFEKT F power wean Koncentrátum 0,2 kg/malac nagy biztonság a választáskor

Felnevelés 33-70 napig 
(30 kg)

PERFEKT F 25 Koncentrátum 10 kg/malac magas takarmányfelvétel

PERFEKT F power Koncentrátum 4 kg/malac magas takarmányfelvétel

PERFEKT F 8 Koncentrátum 3 kg/malac magas takarmányfelvétel

33-70 napig(30 kg) Premix 1,5 kg/malac magas takarmányfelvétel

OPTIMIN F-Programm Premix 1,5 kg/malac magas takarmányfelvétel

Early Start                      start 1/D                   F 50                  F 39,5                   F Power LIKRA Neo-Lith

Prestarter malacoknak Választási starter  
malacoknak Választási koncentrátum Koncentrátum felneveléshez Koncentrátum felneveléshez Takarmánykiegészítő alom-  

és trágyakezelő
- premium prestarter korai  
  választáshoz
- „megtanítja enni„ a  
  malacokat  és az  
  enzimrendszert megedzi 
- sok tejjel és feltárt gabonával
- nagyon ízletes
- a malacokat gyorsan át lehet  
  állítani a szilárd takarmányra

- könnyen emészthető 
  alapanyagok és sokféle  
  fehérjehordozó az optimális  
  emésztés eléréséért
- a malacok enzim  
  termelésére összeállítva 
- nagyon ízletes a tejtermékek  
  és aromák miatt 
- prestarter, mely nagy 
  biztonságot nyújt a koca  
  alatti időszakban és  
  választáskor is

- nagy biztonság a választási  
  fázisban:
    + savkombináció 
    + lignocellulóz  
    + élő élesztő
    + enzimkomplex
- jól emészthető fehérje- és  
  energiaforrások
- magas takarmányfelvétel   
  NEO-DYS-zel

- koncentrátum fehérjével,  
  aminosavakkal és ásványi  
  anyagokkal
- gyors növekedés a 
  felnevelés fázisában, 
  kevesebb anyagcsere 
  megterhelés
- szerves alapanyagok segítik  
  az emésztést és a 
  bélbolyhok működését
    + magas takarmányfelvétel
    + ökonómiai előnyök
    + egyszerű alkalmazás

- ásványi anyagok és tejalapú  
  energia koncentrátum 
  kombinációja
- nagyon ízletes fermentált  
  tejtermékek miatt
- magas fehérjetartalom a  
  maximális húsminőség 
  elérése érdekében
- Omega-3 zsírsavak erősítik  
  az immunitást
- jobb takarmány felvétel
- enzimkomplex-szel a 
  táplálóanyag hasznosulás  
  javításáért

- szárító anyag az újszülött 
  malacoknak
- a malacok fekvő felületére 
  szórni a csíra terhelés 
  csökkentésére
- speciális takarmánykiegészítő  
  az ammónia terhelés 
  visszaszorítására
- trágyába szórva

Bekeverés: ad libitum a 3. élet-
naptól a választás előtt 1 hétig.

Bekeverés: ad libitum a 
választás előtt 1 héttől és a 
választás után 2 hétig.

Bekeverés: 50 %-ban a választá-
si starterbe a gabonához és 
kukoricához.

Bekeverés: 25 %-ban a választá-
si starterbe a gabonához és a 
kukoricához.

Bekeverés: 10 %-ban a tápba 
a gabonához, kukoricához és 
fehérje hordozóhoz.

Használata: 100 – 200 g/m² a fekvő 
felületre szórni.
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