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VÝHODY LIKRA-feed-koncepcie:
- Široký rozsah pre všetky fázy výkrmu
- Ponúkané produkty založené na najnovšom know-how
- Špeciálne produkty pre riešenie viacerých problémov
- Špeciálne poradensto a príprava receptúr
- Vyššie ekonomické zhodnotenie pre farmára

status: 11/2020

Cielený výkrm vedie k najlepším výsledkom

                      RM 1                        RM 2 RM 2000
AKTIV-

Formel K
AKTIV-

Formel I
AKTIV-Formel 
vet-power H

minerálne krmivo pre
počiatočnú fázu výkrmu

minerálne krmivo pre
záverečnú fázu výkrmu

profesionálne minerálne 
krmivo pre výkrm dobytka

produkt riešiaci problém 
stabilizácie trávenia

produkt riešiaci problém 
zlepšenia imunitného

systému

produkt riešiaci problém 
stabilizácie trávenia

- vysoký prídavok vitamínov 
  pre optimálny začiatok
  výkrmu a vysoký denný 
  prírastok
- obsahuje éterické oleje pre 
  zdravý respiračný trakt a 
  vyšší príjem krmiva
- vysoká dávka vitamínu B1 
  k prevencii pred mozgovým 
  edémom
- s horčíkom a látkami 
  podporujúcimi vyrovnanú 
  bachorovú mikroflóru

- vysoký prídavok vitamínov 
  vrátane B-komplexu pre 
  zlepšenú vitalitu a prírastky

- látky podporujúce ochranu 
  zdravia bachora, horčík 
  podporuje pokojné správanie 
  sa zvierat

- vysokokvalitné minerálne 
  krmivo pre pohodu zvierat s 
  vysokými dennými 
  prírastkami
- obsahuje rôzne zdroje 
  horčíka a tiež vitamín 
  B-komplex
- látky podporujúce vyrovnanú 
  stabilitu a zdravie bachora
- prídavok síry podporuje 
  trávenie vlákniny a tým 
  umožňuje vysoké denné 
  prírastky

- fytogenetické prídavky, 
  kyseliny a probiotiká zlepšujú 
  obranyschopnosť organizmu 
  a znižujú riziko hnačiek
  (obzvlášť cryptosporidia a
  coccidia)

- vitamíny a organické stopové 
  prvky zlepšujú vitalitu a 
  znižujú riziko chorôb

- dáva sa teľatám od 2 dňa 
  po narodení do 1.dňa začatia 
  výkrmu

- širokospektrálne
  imunoglobulíny zlepšujú 
  obranyschopnosť organizmu

- kombinácia organických 
  stopových prvkov, vitamínov, 
  probiotík a organických 
  kyselín redukuje príznaky 
  stresu a chráni citlivé trávenie 
  teliat

- aktívne uhlie a probiotiká 
  účinne chránia pred
  hnačkami (obzvlášť 
  spôsobené E.Coli)

- vitamíny, elektrolyty a
  ľahkostráviteľná energia 
  zvyšujú vitalitu odstavených 
  teliat

APLIKÁCIA: 100 - 120g /
zviera a deň alebo
prídavok 3 - 5% do kŕmnej 
zmesi  max. 160 g

APLIKÁCIA: 120 - 150g /
zviera a deň alebo  prídavok 
4 - 5% do kŕmnej zmesi

APLIKÁCIA: 130 - 150g / 
zviera a deň alebo  prídavok 
3 - 5% do kŕmnej zmesi 

APLIKÁCIA: 50g / teľa a deň 
počas 3 týždňov

APLIKÁCIA: primiešať
100g / teľa a deň do mlieka 
alebo jeho náhrady počas 2 
týždňov

APLIKÁCIA: primiešať 50g /
teľa a deň do mlieka alebo 
jeho náhrady počas 3 
týždňov

Koncepcia
výkrmu dobytka
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