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Minden helyzetben a legjobb megoldás
- Állatok telepítése növekedési problémák nélkül.
- Nyersrosttal az emésztés stabilizálására.
- Mikotoxin okozta problémák csökkentése.
- Hatékony fellépés a kannibalizmus ellen.
- Gyors gyógyulás elősegítése légzőszervi megbetegedésekből.
- A takarmányok és etetők higiéniájának javítása.
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LIKRA Lignofaser LIKRA Strukturfaser A LIKRATOX AKTIV-Formel 

Neo-Dys
AKTIV-Formel 

BS LIKRAcid

Koncentrált nyersrost 
kiegészítő Nyersrostkiegészítő Mikotoxinok elleni hatékony 

küzdelem
Takarmány hasznosulás 

növelése Ivarzás stimulálása Takarmány higiénia javítása

koncentrált nyersrost  
kiegészítő (46 % nyersrost 
tartalom) kíváló dietetikus 
hatással:
- a szükséges rost 
  kiegészítést biztosítja a 
  rostszegény adagban
- az emészthető és nem  
  emészthető nyersrostok  
  kombinációja növeli a belek  
  egészségét, a teljesítményt  
  és az állatok jólétét
- nagyobb valószínűséggel  
  mikotoxinmentes
- javítja a bélsár  
  konzisztenciáját, növeli a  
  bélperisztaltikát, 
  megakadályozza a  
  székrekedést
- kevesebb elhízott állat  
  (kocáknál, hízóknál)

- különböző nyersrost források 
  kombinációja javítja az adag 
  nyersrost tartalmát   

- biztosítja a  jóllakottság  
  érzését és csökkenti az  
  anyagcsere terhelést

- növeli a gyomor és a 
  bélrendszer egészségét

- a Likratox speciális 
  abszorbensek 
  kombinációja, mely megköti  
  és lebontja  a toxinokat és 
  magakadályozza káros 
  hatásukat

- a Likratox csökkenti a 
  növekedési erélyt károsan  
  befolyásoló toxinok hatását 

- csökkenti a kannibalizmus  
  veszélyét

Újonnan kifejlesztett  növényi 
aktív anyagokat tartalmazó 
termék, mely hatékonyan 
elősegíti a táplálóanyag 
hasznosulását a takarmányból. 

Minimalizálja  a felesleges 
táplálóanyagok előfordulását a 
vastagbélben, amivel 
közvetlenül javítja az istálló 
levegőjét. Kísérleti üzemek 
arról számolnak be, hogy  
különösen az energiadús 
takarmányadagok esetén az 
aktiv formel Neo-Dys igen 
hatékony.

- aminosav-vitamin-nyomelem  
  tartalmú takarmánykiegészítő   
  kocáknak 

- tirozin aminosavat tartalmaz  
  az ivarzás elősegítésére

- előnyei:
  ON-TOP Flushing-takarmány  
  javítására
  > növeli az ovulációs rátát
  > magas alomszám

- LikraCid 4 fajta magas  
  hatékonyságú savból áll 

- ez a savkombináció 
  baktériumölő és gombaölő  
  hatást fejt ki, ezzel 
  megakadályozza a 
  takarmányokban a  
  baktériumok és gombák  
  elterjedését

- LikraCid csökkenti a pH  
  értéket, stabilizálja a gyomor  
  és béltraktust, ezáltal  
  megakadályozza az emésztési  
  problémákból adódó  
  hasmenés előfordulását  

Bekeverés: 3-5 % -ban a vem-
hes tápba; 2-3 %-ban a laktá-
ciós-, malac- és hízótápba. 

Bekeverés: 3 – 5 %-ban a 
tápba.

Bekeverés: 0,2 – 0,3 %-ban a 
tápba.

Bekeverés: 0,3% -ban a tápba.  
0,1% -ban a tápba nedves 
etetéskor.

Bekeverés: 0,5 %-ban a tápba. Bekeverés: 0,3 %-ban a tápba.

Probléma megoldó kiegészítők 
a hízó sertés tartásbanExport
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Komplett premix 
hízó sertéseknek

Likra takarmányozási program  
hízósertéseknek
- Egyedi igények figyelembevétele a gyártáskor,
  (3.000 kg-tól) minden egyedi igényt megvalósítunk.
- Premixek gyártása 0,25 – 1 %-os 
  bekeveréssel igény szerint.

Termékek  
megnevezése Ca, % P, % Lysin, 

%
Meth, 

%
Thre, 

%
Try, 
% Vit A, IE Vit D3, 

IE
Vit E, 
mg Egyéb kiegészítők Használata

LIKRA Vormast 
2,5% 16,5 4,0 12,0 3,0 4,5 1,0 250.000 50.000 6.000 fitáz, aroma előhizlaláskor, hízó I-ben,

LIKRA Topmast 
2,5% 21,0 3,0 10,0 2,5 3,0 0,2 250.000 50.000 4.000 fitáz, aroma az összes hízó fázisban, 

kukorica alapú etetéskor 

LIKRA Top M1 21,5 2,0 6,0 1,0 260.000 40.000 2.000 fitáz, aroma
az összes hízó fázisban, a 
takarmányfelvétel  
stimulálására 

LIKRA Schweine-
prämix 3% 19,0 3,0 7,2 1,6 1,6 216.600 65.000 2.300 fitáz, aroma hízó I-ben a gabonaalapú 

takarmányozáskor

LIKRA Schweine-
prämix 3% S 10L 22,0 3,0 10,0 1,6 1,6 216.600 65.000 2.300 fitáz, aroma

az összes hízó fázisban, 
kukorica alapú  
takarmányozáskor

                Quattro 18,5 4,0 7,0 2,5 1,0 0,3 216.600 58.000 6.000 fitáz, Neo-Dys előhizlaláskor, hízó I-ben,

                 Amino 22,0 3,0 7,0 1,5 1,5 215.000 66.000 6.000 fitáz, enzimkomplex, 
aroma

hízó I és hízó II-ben a  
gabona alapú 
takarmányozáskor
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