
Takarmányozási 
koncepció kecskéknek

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

Bosch Leckmin Rind Pansenregulator 300 Salz- und Minerallecksteine
Tejelő premix kecskéknek bendő-

stimulátorral
Komplett premix tejelő kecskének 

és gidának
Ásványi anyag tartalmú nyalósó 

kérödzőknek
Speciális kiegészítő a bendő pH 

értékének stabilizálására
Ásványi anyaggal dúsított nyalósó

- a tejelő kecskék speciális  
  szükségleteinek megfelelő  
  nyomelem, ásványi anyag és  
  vitamin tartalommal

- a bendő működés szabályozásával  
  javítja a tömegtakarmány felvételt  
  és hasznosulást

- bendőpuffert (NaHCO3) tartalmaz,  
  az acidózis elkerülésére

- a tejelő kecskék és gidák speciális  
  szükségleteinek megfelelő  
  nyomelem, ásványi anyag és  
  vitamin tartalommal

- a magas foszfor és magnézium  
  tartalom támogatja az energia  
  anyagcserét

- az aroma anyag tartalom serkenti a  
  takarmány felvételt 

- szarvasmarhák és kecskék speciális  
  szükségleteinek megfelelő  
  nyomelem és ásványi anyag  
  tartalommal

- tág kálcium-foszfor arány, magas  
  nátrium tartalommal

- kiszerelés: 10 vagy 20 kg-os  
  műanyag vödörben

- többféle hatékony pufferanyag  
  optimális keveréke

- magas abrak és alacsony  
  tömegtakarmány hányad  
  etetésekor is biztosítja az optimális  
  bendő pH-t

- nátrium szükséglet kielégítésére  
  szolgál

- ásványi anyaggal és nyomelemekkel  
  kiegészítve

- 10 kg-os tömbökben

Használata: 20 - 40 g /állat/nap ill.   
5 %-ban a késztápba keverve

Használata: 20 - 30 g /állat/nap ill.   
3 %-ban a késztápba keverve

Használata: ad libitum Használata: 20 - 40 g /állat/nap Használata: ad libitum

Export

Termékek kecskék és gidák számára  
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Likra takarmányozási koncepció előnyei:
- A széleskörű termékskála mindenfajta üzemi 
  körülmények között biztosítja az optimális megoldást
- A állatok takarmányozása a legaktuálisabb 
  Know-how alapján
- Probléma megoldó speciális termékek 
- Állatfaj specifikus állatorvosi szaktanácsadás és 
  receptúrakészítés
- Jövedelmező állattartás

Termékek juhok és bárányok számára

Bosch Lämmermilch Bosch Leckmasse für 
Schafe

Pansenregulator 300

Tejelő premix juhoknak bendősti-
mulátorral

Komplett premix tejelő juhoknak 
és bárányoknak

Magas tej alapanyag tartalmú 
tejpótló bárányoknak és kecske 

gidáknak

Ásványi anyag tartalmú nyalósó 
juhoknak

Speciális kiegészítő a bendő pH 
értékének stabilizálására

- a tejelő juhok speciális  
  szükségleteinek megfelelő  
  nyomelem, ásványi anyag és  
  vitamin tartalommal

- a bendő működés szabályozásával  
  javítja a tömegtakarmány felvételt  
  és hasznosulást

- bendőpuffert (NaHCO3) tartalmaz,  
  az acidózis elkerülésére

- a tejelő juhok és bárányok  
  speciális szükségleteinek megfelelő  
  nyomelem, ásványi anyag és  
  vitamin tartalommal

- tág kálcium-foszfor arány  
  megakadályozza a hugykő  
  képződést

- az aroma anyag tartalom serkenti a  
  takarmány felvételt

- felhasználása tejelőtáp és  
  báránytáp előállítására

- 50 % sovány tejpor tartalmú tejpótló

- speciális sav összetevők biztosítják  
  az egészséges bélflórát

- beta-glukán tartalom stimulálja és  
  növeli a bél helyi védekező  
  mechanizmusát, ezáltal kedvező  
  alapot biztosít a problémamentes  
  választáshoz és az eredményes   
  felneveléshez

- tejelő juhok és bárányok speciális  
  szükségleteinek megfelelő  
  nyomelem és ásványi anyag  
  tartalommal 

- tág kálcium-foszfor arány  
  megakadályozza a hugykő  
  képződést

- kiszerelés: 10 vagy 20 kg-os  
  műanyag vödrökben

- többféle hatékony pufferanyag  
  optimális keveréke

- magas abrak és alacsony  
  tömegtakarmány hányad etetésekor  
  is biztosítja az optimális bendő pH-t

Használata: 20 - 40 g /állat/nap ill.   
5 %-ban a késztápba keverve 

Használata: 20 - 30 g /állat/ nap  ill.  
3 %-ban a késztápba keverve

Használata: itatási javaslat alapján, Használata: ad libitum Használata: 20 - 40 g /állat/nap
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koncepció juhoknak
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