
Koncepcia kŕmenia 
mliekového dobytka
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Kŕmime predžalúdky!
- zvyšujeme zastúpenie baktérií v bachore
- zlepšený príjem krmiva
- vyššia účinnosť kŕmnej dávky
- vyššia produkcia mlieka
- podpora metabolizmu

status: 11/2020

úspešné krmivá

Cielené kŕmenie vedie k najlepším výsledkom

Limukra 
MZ

Limukra 
VarioLac Pro

Limukra 
MZ Energy

Limukra
MZ Extra

Limukra
Pansen Fit

klasická optimálne
využitie bielkovín začiatok laktácie s extra karoténom neustála podpora bakteriálnej

mikroflóry predžalúdkov

Vysoká plodnosť, viac mlieka na kravu 
a deň bez poklesu dojivosti v prvej 
tretine laktácie, vyšší príjem
krmiva zabezpečí LIMUKRA MZ. 

Prostredníctvom pomaly rozpustných 
fosfátov, vitamínov, stopových prvkov 
ako aj vysoko kvalitných kvasníc má 
LIMUKRA MZ jedinečný vplyv na 
činnosť predžalúdkov.

Kombinácia ľahkostráviteľnej energie z 
cukrov s proteíny obsahujúcou
močovinou podporuje požadovanú
bakteriálnu mikroflóru predžalúdkov. 
Táto vytvára využiteľnú bielkovinu 
(nXP), minimalizuje NH4, podporuje a 
napomáha metabolizmu.

Výsledok: lepšie využitie krmiva, 
menší výskyt chorôb vemena a
paznechtov, vyššia dojivosť.

Zvyšuje príjem energie u mliekového 
dobytka “ON TOP“ v bežnej KD.
 
LIMUKRA MZ Energy prináša stabilný 
prísun energie do kŕmnej dávky, čím 
účinne kompenzuje deficit energie na 
začiatku laktačného obdobia. Zvyšuje 
hodnoty jednotlivých zložiek mlieka, 
chráni produkciu mlieka vyššiu ako 30 
litrov a zlepšuje reprodukčné
ukazovatele.

Vlhké základné krmivo, hlavne seno 
– ako predchádzať reprodukčným 
problémom?

LIMUKRA MZ obsahuje špeciálny 
karotén ß-karotén (prekurzor vitamínu 
A), ktorý podporuje kvalitu
reprodukčného zdravia.

Ochrana zdravého biosystému pre-
džalúdkov má top prioritu pri kŕmení 
mliekového dobytka.

LIMUKRA Pansen Fit kombinuje mi-
nerálne a aktívne látky živých kvasníc 
a pomaly rozložiteľnú močovinu. Hrubú 
vlákninu rozkladajúce baktérie sú aktí-
vne podporované, čím sa zabezpečí 
zvýšená tvorba bakteriálnej bielkoviny 
pre kravy. 

Výsledok: Zvýšená produkcia mlieka, 
znížený počet somatických buniek a 
zlepšenie reprodukcie.

DÁVKOVANIE: 150 - 200 g /zviera a 
deň alebo 5 % v kŕmnej zmesi

DÁVKOVANIE: podľa typu KD 400 - 
600 g na zviera a deň

DÁVKOVANIE: podľa typu KD do 
400 g / zviera a deň

DÁVKOVANIE: 150 - 200 g / zviera 
a deň, alebo 5 % v kŕmnej zmesi

DÁVKOVANIE: podľa typu KD 200 - 
400 g /zviera a deň
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Perfektné riešenie na každú situáciu!
- pre lepšiu reprodukciu a zabezpečenie produkcie mlieka

- pre zdravé vemeno a pevné paznechty

- zabraňuje poruchám metabolizmu

- proti zápalu vemena a pastevnej tetánii

- predlžuje produkčný život
status: 11/2020

úspešné krmivá

Likramin
TMR organic

Likramin
Rumen Plus

Likramin 
HL

Likramin
TS    LIKRA MV I 

profesionálne
minerálne krmivo vysoké prírastky vynikajúce zdravie paznechtov a 

vemena prevencia zápalu vemena špeciálne
pre začiatok laktácie

Vysoký obsah vitamínu E a organicky 
viazaných stopových prvkov podporuje 
plodnosť a výbornú vitalitu teliat.

Vysoký obsah horčíka chráni pred 
pastevnou tetániou. Ideálny prídavok 
vápnika, fosforu a sodíka
zabezpečuje optimáĺny prísun
makroprvkov do TMR v závislosti od 
zloženia základnej kŕmnej dávky.

Ca : P = 1,1 : 1

Minerálne krmivo pre dosiahnutie 
vysokých prírastkov mliečneho
dobytka so živými kvasnicami a
organicky viazanými stopovými
prvkami k zabezpečeniu stabilnej
funkcie predžalúdkov.

Vysoký obsah vitamínov a stopových 
prvkov zaručuje najlepšie vśledky pri 
vynikajúcej vitalite.

Ca : P = 2,35 : 1

Minerálne krmivo pre dobytok s vysok-
ým obsahom biotínu, ktorý nedáva 
žiadnu šancu  pre vznik problémov s 
paznechtami. 

Antizápalový účinok (vitamín E, selén, 
zinok, antioxidanty) garantuje vynika-
júce zdravie vemena.

Ca : P = 2,6 : 1

Minerálne krmivo pre kravy obzvlášť 
v období státia na sucho s vysokým 
obsahom stopových prvkov,
preventívne zadržanie aj po otelení. 

Vysoký obsah fosforu chráni pred 
zápalom vemena. Organický selén 
zlepšuje reprodukciu, vitalitu teliat a 
zlepšuje príjem mlieka.

Ca : P = 0,86 : 1

Špeciálny laktačný štartér napomáha 
pri rozdájaní, chráni reprodukčný a 
imunitný systém počas prvého obdobia 
laktácie. 
Tento energetický bachor-chrániaci 
produkt chráni pred nadmernou
redukciou telesného tuku.
Aminokyseliny zabezpečujúce stabilnú 
bachorovú mikroflóru prinášajú viac 
mliekotvorného materiálu, kombinácia 
živých kvasníc a antioxidantov
napomáha metabolizmu živín. 
Prídavok vitamínu E, beta karoténu 
a   organických stopových prvkov   
zlepšuje reprodukčné zdravie.

 DÁVKOVANIE: 100 - 150g / zviera 
a deň

 DÁVKOVANIE: 100 - 150g / zviera 
  a deň

 DÁVKOVANIE: 100 - 150g / zviera
 a deň

 DÁVKOVANIE: 80 - 100g / zviera a 
deň počas zasušenia

 DÁVKOVANIE: 1 - 1,5kg / zviera 
a deň 2 týždne pred otelením do 
ďaľšieho zabreznutia

Koncepcia kŕmenia 
mliekového dobytka

VÝHODY koncepcie LIKRA-feed:
- Široký rozsah produktov na každú situáciu

- Zloženie produktov založené na najnovšom know-how

- Špeciálne produkty na riešenie mnohých problémov

- Špeciálne poradenstvo a príprava receptúr

- Vyššie ekonomické zhodnotenie pre farmára
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