
Hydina

Výhody krmiva Likra pre nosnice:
- Vysoká kvalita vaječnej škrupiny
- Najvyššia kvalita vajec
- Trhovo orientovaná pigmentácia žĺtka
- Vysoká znáška                                                                              produkty pre kurčatá, brojlery, nosnice a špeciality
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minerálne krmivo pre  
kuriatka a kurčatá

Premix vitamínov a 
stopových prvkov 

pre brojlery

premix s metionínom 
pre nosnice

kompletný premix pre 
nosnice

premix pre mláďatá a 
nosnice, vhodný pre 
organické kŕmenie

Špeciálne pre 
zlepšenie kvality 
vaječnej škrupiny

tekutá kyselina 
pre aplikáciu v 

pitnej vode
viazač mykotoxínov

- makroprvky, vitamíny 
  a stopové prvky
- obsahuje metionín
- optimálny obsah 
  kokcidiostatik

- vysokokvalitný  
  premix s vitamínmi a 
  stopovými prvkami
- obsahuje vitamin C 
  pre redukciu stresu
- obsahuje fytázu pre 
  lepšie využitie 
  fosforu
- obsahuje pigmenty 
  pre zafarbenie žĺtka
- iba pre výrobne KZ!

 - premix s vitamínmi 
   a stopovými prvkami
-  obsahuje pigmenty 
   pre zafarbenie žĺtka
-  obsahuje metionín 
   kvôli trhovo 
   požadovanej 
   veľkosti vajec

- minerálne krmivo pre 
  vlastné miešarne KZ
- obsahuje makroprvky, 
  stopové prvky a 
  vitamíny
- obsahuje pigment, 
  fytázu a metionín

- certifikovaný pre BIO 
  produkciu
- obsahuje makroprvky, 
  stopové prvky a 
  vitamíny

- spevňuje škrupinu 
  počas celého obdobia 
  znáškym obzvlášť od 
  40. týždňa
- menej prasknutých 
  vajíčok a vlasových 
  prasklín

- pre hygienizáciu 
  pitnej vody pre 
  hydinu
- silný účinok proti 
  pliesňam

- toxické produkty 
  metabolizmu, výskyt 
  húb znižujú produkciu 
  a kvalitu vajec a 
  zvyšujú náchylnosť k 
  chorobám
- LIKRATOX viaže, 
  ničí a brzdí účinky 
  toxínov a predlžuje 
  obranyschopnosť 
  organizmu zvieraťal

DÁVKOVANIE: 2% DÁVKOVANIE: 
0,5%

DÁVKOVANIE: 1% DÁVKOVANIE: 2% DÁVKOVANIE: 2% DÁVKOVANIE: 
do  2,5% v KZ pre 
nosnice

DÁVKOVANIE: 
2 - 3 kg/1000 l 
pitnej vody

DÁVKOVANIE: 
2 - 3 kg/t krmiva

Export
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Výhody LIKRA premixov:
- obsahujú všetky potrebné vitamíny a stopové prvky
- suroviny a kŕmne doplnky pochádzajú od EU dodávateľov
- obsahujú fytázu pre zníženie nákladov na KZ
- obsahujú antioxidanty
- obsahujú špeciálne minerálne a na rastlinách založené 
  nosiče k zabráneniu separácie a hygroskopickému procesu     
- možné doplnenie jednotlivých prídavkov na základe 
  požiadavky

produkty pre broilery, morky, kačky, husi

LIKRA BR 
Starter/Grower/
Finisher 0,5%

LIKRA BR Star-
ter/Grower/Fi-

nisher 1%

LIKRA BR Star-
ter/Grower/Fi-

nisher 4%
LIKRA M 2-0 LIKRA Breeder 

0,5%

LIKRA TU 
Starter/Grower/
Finisher 0,5%

LIKRA TU 
Starter/Grower/

Finisher 2%

LIKRA Enten/
Gänse 2,5%

Premix vitamínov a 
stopových prvkov pre 

brojlery

       Premix s 
aminokyselinami pre 

brojlery

Minerálne krmivo pre 
brojlery

Premix pre výkrm 
brojlerov, vhodný 

pre organické 
kŕmenie

Premix vitamínov a 
stopových prvkov 
pre rozmnožovacie 

chovy

Premix vitamínov a 
stopových prvkov 

pre morky

Minerálne
   krmivo pre morky Minerálne krmivo pre 

kačky a husi

- profesionálny premix 
  pre VKZ
- vhodný pre trhové 
  hybridy (ROSS, 
  COBB)
- obsahuje fytázu a 
  antioxidanty
- enzýmy, pigmenty 
  a kokcídiostatiká na 
  základe požiadavky
- Panbonis (prŕodný 
  doplnok vitamínu D) 
  na základe požiadavky

- Premix s 
  aminokyselinami pre 
  VKZ
- vhodný pre trhové 
  hybridy (ROSS, 
  COBB)
- obsahuje fytázu a 
  antioxidanty
- enzýmy, pigmenty 
  a kokcídiostatiká na 
  základe požiadavky

- minerálne krmivo pre 
  malé miešarne KZ
- vhodný pre trhové 
  hybridy (ROSS, 
  COBB)
- obsahuje 
  aminokyseliny, 
  makroprvky, vitamíny 
  a stopové prvky
- obsahuje fytázu a 
  enzýmy pre využitie 
  vysokého podielu 
  plodín v KZ
- pigmenty a 
  kokcídiostatiká na 
  základe požiadavky

- certifikovaný pre 
  BIO produkciu
- obsahuje 
  makroprvky, stopové 
  prvky a vitamíny

- špeciálne vytvorený 
  premix pre 
  rozmnožovacie 
  chovy s cieľom 
  dosiahnuť vysoké 
  množstvo kvalitných 
  násadových vajec

- profesionálny premix 
  pre VKZ
- vhodný pre trhové 
  hybridy (BUT, 
  Converta)
- obsahuje fytázu a 
  antioxidanty
- enzýmy a 
  kokcídiostatiká na 
  základe požiadavky
- Panbonis (prírodný 
  doplnok vitamínu D) 
  na základe 
  požiadavky
- Fytogénne prísady 
  pre optimálne 
  trávenie na základe 
  požiadavkyt

- minerálne krmivo pre 
  malé miešarne KZ
- vhodný pre trhové 
  hybridy (BUT, 
  Converta)
- obsahuje fytázu a 
  antioxidanty
- enzýmy a 
  kokcídiostatiká na 
  požiadaniet
- Panbonis (prírodný 
  doplnok vitamínu D) 
  na základe 
  požiadavky
- Fytogénne prísady 
  pre optimálne 
  trávenie na základe 
  požiadavky

- plne vybilancované 
  minerálne krmivo pre 
  výrobu KZ na výkrm 
  kačiek a husí
- obsahuje 
  aminokyseliny, fytázu 
  a enzýmy pre 
  dosiahnutie  vyššej 
  úžitkovosti
- obsahuje potrebné 
  množstvo vitamínov, 
  makroprvkov a 
  stopových prvkov

DÁVKOVANIE: 0,5%  DÁVKOVANIE: 1% DÁVKOVANIE: 4% DÁVKOVANIE: 2% DÁVKOVANIE: 0,5% DÁVKOVANIE: 0,5% DÁVKOVANIE: 2% DÁVKOVANIE: 2,5 %
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