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Výhody konceptov kŕmenia LIKRA:
- Rozsiahly sortiment pre každú kategóriu
- Výrobné riešenie na základe najnovšieho know-how
- Špeciálna ponuka pre riešenie mnohých problémov
- Konkrétne poradenstvo pre všetky druhy zvierat

Ferkel -program
LIKRA
Absetzkonzentrate

- Vyššie ekonomické zhodnotenie pre farmára
LIKRA Lignofaser

LIKRA
STRUKTURFASER
A, A-S, S

koncentrovaný prídavok
hrubej vlákniny

Prídavok hrubej vlákniny
pre ošípané

status: 11/2020

F5 energy
Zdroj energie pre ošípané

koncentrovaný prídavok hrubej
vlákniny (46 % XF) s vysokým
dietetickým účinkom:
- prináša potrebnú štruktúru
do dávok s nízkym
obsahom vlákniny
- kombinácia stráviteľnej a
nestráviteľnej vlákniny
zvyšuje črevné zdravie,
prírastky a spokojnosť zvierat
- vyššia bezpečnosť kvôli
absencii mykotoxínov
- zlepšuje fekálnu
konzistenciu, zvyšuje
peristaltiku čriev, ochraňuje
pred zápchami
- zmierňuje problémy tukovosti
zvierat (chovné prasnice,
finálny výkrm)

Univerzálne aplikovateľné pre
všetky kategórie
- pokojnejšie zvieratá
- vyššia črevná aktivita –
zlepšená konverzia krmiva
- podpora metabolizmu –
zlepšená vitalita zvierat
> optimálny prídavok
vlákniny kvôli vysokej
rôznorodosti surovín
- obsahuje iba suroviny s
obsahom vlákniny najvyššej
kvality
- vyššia rôznorodosť surovín
zaisťuje nasýtenie – zvyšuje
pohodu zvierat

Najlepšia kombinácia:
- energie vo vysoko
stráviteľnej forme
- zdroj rýchlo prístupnej
energie (dextróza)
- ľahko stráviteľný mliečny
cukor (laktóza)
- vysoko kvalitný mliečny
protein
- energeticky neutrálny nosič
vlákniny

APLIKÁCIA: 3 - 5 % do krmiva
pre prasné prasnice, 2 - 3 % do
krmiva pre dojčiace prasnice,
odstavčatá a výkrm

APLIKÁCIA: 5 - 10 % do krmiva
pre prasné prasnice, 3 - 5 % do
krmiva pre dojčiace prasnice,
odstavčatá a výkrm

APLIKÁCIA: 5 - 15 % do krmiva
pre dojčiace prasnice, odstavčatá a výkrm

úspešné krmivá

Perfekt F5 energy je univerzálny doplnok využiteľnej energie
pre situácie, keď je potrebné
pridanie energie alebo zvýšenie chutnosti.

AKTIV-Formel MIA
Krmivo pre
vysokoprasné prasnice
S imunostimulačnými prídavkami:
- prirodzeným spôsobom
podporujú imunitný systém
- zvyšujú zásoby energie
- majú detoxikačný efekt

Z1
Minerálne krmivo pre
prasnice
- obsahuje Sangrovit,
prirodzená a chutná podpora
metabolizmu
- kombinácia špeciálnych
vitamínov ako prevencia proti
rázštepu n ô h

Omega 3-mastnými
kyselinami:
- ideálna kombinácia
- posilňujú kardio vaskulárny
aminokyselín podporuje
systém
vyššiu hmotnosť prasiatok
- podporujú tvorbu pohlavných
pri narodení a vyššiu
hormónov
mliečnosť
- bobtnajúca hrubá vláknina
môže zapríčiniť zápchu

APLIKÁCIA: 200 g na zviera a
deň pre prasnice 14 dní pred a 7
dní po oprasení

APLIKÁCIA: 3 % do krmiva pre
prasné alebo 3,5 % do krmiva pre
dojčiace prasnice

LIKRATOX
Viazač toxínov pre všetky
krmivá
- LIKRATOX je špeciálnou
kombináciou adsorbentov,
ktoré viažu toxíny a blokujú
ich škodiaci účinok
- zlepšuje kvalitu krmiva a
chráni pred spomalením rastu
- zaisťuje a chráni zdravie a
pohodu
- zaisťuje dobrú ruju a vysokú
plodnosť

APLIKÁCIA: zamiešanie 2 - 3
kg/t krmiva
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úspešné krmivá

The LIKRA-koncept kŕmenia chovných prasníc prináša...

vyššia mliečnosť

najlepšiu kondíciu prasníc optimálny stav prasníc

vitálne prasiatka

veľké vrhy

status: 11/2020

Z 3/T
Minerálne krmivo pre prasné
prasnice
- správny doplnok aminokyselín
pre vyrovnaný metabolizmus
- plné zastúpenie plodnosť
podporujúcich B-vitamínov

Aktívne prísady

- optimum minerálnych látok
zabezpečuje stabilnú kondíciu
prasníc

APLIKÁCIA: 3 % do krmiva pre
prasné prasnice

úspešné krmivá

TR 3000
Premium minerálne krmivo
pre prasné prasnice
- obsahuje AKTIV-Formel
NEO-PROTECT zlepšujúcu
imunitný systém a
optimalizáciu funkcií trávenia
- špeciálna kombinácia
prídavku na zabezpečenie
zdravia paznechtov a vysokej
pevnosti kostí

Z4

SG 4000

Minerálne krmivo pre dojčiace prasnice

Premium minerálne krmivo
pre dojčiace prasnice

- VITAL-PLUS complex
zoptimálňuje metabolizmus
energie, zlepšuje využitie živín
a zabezpečuje optimálnu
kondíciu prasníc

- s AKTIV-Formel
NEO-PROTECT pre zlepšenie
imunitného systému,
optimalizáciu tráviacich funkcií
a zvýšenie príjmu krmiva

- viac vitálnych ciciakov kvôli
organicky viazaným stopovým
prvkom

- VITAL-PLUS complex
zoptimálňuje metabolizmus
energie, zlepšuje využitie živín
a zaisťuje optimálnu kondíciu
prasníc

- dobre vybilancovaný doplnok
aminokyselín napomáha
optimálnemu metabolizmu

APLIKÁCIA: 3 % do krmiva pre
prasné prasnice

APLIKÁCIA: 4 % do krmiva pre
chovné alebo dojčiace prasnice

Z6
Špeciálny premix s
rybacou múčkou pre
dojčiace prasnice
- biologická energia rybacej
múčky podporuje najvyššiu
úžitkovosť

Z7
Špeciálny premix s
rybacou múčkou pre
dojčiace prasnice
- špecifické predchádzanie
MMA prostredníctvom špeciál–
nej prísady Metabion

- L-Carnitin účinne podporuje
mliečnosť a vysokú hmotnosť
ciciakov pri odstave

- s biologickou energiou rybacej
- nová kombinácia prísad
múčky pre najvyššiu
(prírodný zdroj vitamínu D,
úžitkovosť
organické stopové prvky) pre
- úplné zastúpenie aminokyselín
čo najlepšiu kvalitu paznechtov napomáha správnemu
- L-Carnitin účinne podporuje
a pevnosť kostí
metabolizmu
mliečnosť a vysokú hmotnosť
ciciakov pri odstave
- VITAL-PLUS complex
optimalizuje metabolizmus
energie, zvyšuje využitie živín
a zabezpečuje viac mliekapre
ciciaky

APLIKÁCIA: 4 % do krmiva pre
dojčiace prasnice

APLIKÁCIA: 6 % do krmiva pre
dojčiace prasnice

APLIKÁCIA: 7 % do krmiva pre
dojčiace prasnice
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