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Takarmányozási program 
kocák részéreExport

LIKRA Lignofaser
LIKRA

STRUKTURFASER 
A

                   
F5 energy

AKTIV-Formel BS LIKRATOX

Koncentrált nyersrost kiegészítő Rostkiegészítő sertéseknek Energia forrás sertéseknek Ivarzást stimuláló kocáknak Toxinkötő 

koncentrált nyersrost kiegészítő (46 
% nyersrost tartalom) kíváló dieteti-
kus 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
- mikotoxinmentes
- javítja a bélsár konzisztenciáját,  
  növeli a bélperisztaltikát, 
  megakadályozza a székrekedést
- kevesebb elhízott állat (kocáknál, 
  hízóknál) 

univerzálisan minden sertés 
receptúrában alkalmazható:
- nyugodtabb állatok
- növeli a bél perisztaltikát, javuló  
  takarmány hasznosulás
- anyagcsere tehermentesítése,  
  vitálisabb állatok, optimális 
  rostellátás az alapanyagok  
  sokfélesége miatt
- kíváló minőségű alapanyagok  
  felhasználása
- az alapanyagok sokfélesége  
  biztosítja az állatok jóllakottságát és  
  jólétét

A legjobb kombináció:
- energia a legjobb hasznosulással
- gyorsan rendelkezésre álló  
  energiaforrás (Dextróz)
- könnyen emészthető tejcukor  
  (Laktóz)
- magas értékű tejfehérje

Egy univerzálisan használható 
energia kiegészítő, amikor az 
energiát kell kiegészíteni vagy a 
takarmány ízletességét szükséges 
növelni.

- aminosav-vitamin-nyomelem  
  takarmánykiegészítő kocáknak
- tirozin aminosavat tartalmaz az  
  ivarzás javítására 
- ivarzást stimuláló kocáknak
- előnyei  
  ON TOP-Flushing-takarmány  
  javítására
  > növeli az ovulációs rátát
  ˃ magas alomszám

- LIKRATOX speciális abszorbensek  
  kombinációja, mely megköti és  
  lebontja a toxinokat
- javítja a takarmány minőségét és  
  segítségével kitűnő a növekedési  
  erély
- védi és biztosítja az állatok 
  egészségét és jólétét 
- jó ivarzást és termékenységet  
  biztosít 

Bekeverés: 3-5 %-ban a vemhes tápba; 
2-3 % -ban a laktációs-, malac- és 
hízótápba.

Bekeverés: 5-10 % -ban a vemhes 
tápba; 3-5 % -ban a laktációs-, malac- 
és hízótápba.

Bekeverés: 5-15 % -ban a koca-, malac- 
és hízótápba.

Bekeverés: a fialás előtt 1 héttel és 2 
héttel a fialás után  1% -ban a  
kocatápba. 

Bekeverés:  2 - 3kg/t a tápba keverve a 
fertőzöttségtől függően.

Likra takarmányozási koncepció előnyei:
- A széleskörű termékskála mindenfajta üzemi körülmények között  
  biztosítja az optimális megoldást
- A állatok takarmányozása a legaktuálisabb Know-how alapján
- Állatfaj specifikus állatorvosi szaktanácsadás és receptúrakészítés
- Jövedelmező állattartás
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eredményes takarmányozás

A Likra takarmányozási program eredményei a kocáknál…

kíváló tejtermelés nagyon jó kondíció optimális testfelépítés vitális malacok magas alomszám
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Komplett premix kocáknak Komplett premix vemhes kocáknak Komplett premix laktációs 
kocáknak

Fehérje koncentrátum kocák 
takarmányozására

Takarmánykiegészítő alom- és 
trágyakezelő

- Sangrovittal, mely emésztést  
  elősegítő és étvágykeltő hatású

- speciális vitamin tartalommal a  
  szétcsúszás megakadályozására

- ideális aminosav ellátottság biztosítja  
  a nagyobb súlyú almot és a jó  
  tejtermelést 

- kitűnő aminosav kiegészítés az 
  anyagcsere tehermentesítésére

- kiegészítve a teljes B vitamin 
  komplex-szel a termékenység 
  elősegítésére

- optimális ásványi anyag ellátás stabil 
  testfelépítést biztosít

 - VITAL-PLUS Komplex optimalizálja  
  az energia anyagcserét, javítja a  
  táplálóanyag hasznosulást, és  
  biztosítja a koca jó kondicióját   
 
- vitális malacok a szerves kötésű  
  nyomelemekkel 
 
- a szükségleteknek megfelelő  
  aminosav kiegészítés tehermentesíti  
  az anyagcserét 

- a kocák magas tejtermelése elősegíti  
  az alom gyors napi súlygyarapodását 

- kisebb a kocák fialáskori  
  súlyvesztesége 

- javítja a termékenységet és az  
  állatok egészségét 

LIKRA NEO-LITH a szerves és  
szervetlen komponensek speciális 
kombinációja, mely sokrétűen  
használható: 

- szárító anyagként/ por formában
- speciális takarmány kiegészítőként  
  az istálló  ammónia terhelés 
  csökkentésére és az anyagcsere 
  támogatására
- trágyához is adagolható

LIKRA NEO-LITH 20 kg-os praktikus 
vákumzsákba van csomagolva, ezáltal 
100 %-os biztonsággal tárolható.

Bekeverés: 3 % -ban a vemhes tápba 
vagy  3,5 %-ban  a laktációs tápba.

Bekeverés: 3 %-ban a vemhes 
tápba.

Bekeverés: 4 % -ban a kocatápba. Bekeverés: 17 %-ban a laktációs tápba. Használata: szárító anyagként: 
50-100g/m²;5-20kg/t takarmány 
kiegészítőként; 2-3-szor hetente 
trágyához hozzáadva
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