
Export Koncept
kozy

status: 11/2020

Bosch Leckmin Rind Pansenregulator 300 Salz- und Minerallecksteine
minerálne krmivo so stimulátorom 

bachora pre mliečne kozy
minerálne krmivo pre mliečne kozy 

a srny minerálne lizy pre prežúvavce špeciálna prísada pre stabilizáciu 
pH v bachore

Lizy založené na soli a prídavku 
minerálov

- obsahuje makroprvky, stopové prvky 
  ako aj vitamíny v súlade so 
  špeciálnymi potrebami mliečnych 
  kôz 

- obsahuje vysoko účinný regulátor 
  činnosti bachora pre zvýšenie 
  využitia živín z krmiva

- obsahuje hydrogénuhličitan sodný 
  pre vyrovnávanie pH v bachore

- obsahuje makroprvky, stopové prvky  
  ako aj vitamíny v súlade so 
  špeciálnymi potrebami mliečnych 
  kôz

-obsahuje vysoký obsah fosforu a 
  horčíka pre správne fungovanie 
  metabolizmu energie

- obsahuje dochucovadlá pre vysoký 
  príjem krmiva

- obsahuje makroprvky a stopové 
  prvky v súlade so špeciálnymi 
  potrebami hovädzieho dobytka a 
  kôz

- obsahuje potrebný pomer vápnika a 
  fosforu, vysoký obsah sodíka

- k dispozícii v 10kg alebo 20 kg 
  vedrách

- obsahuje niekoľko účinných 
  stabilizačných látok

- k zachovaniu zdravého 
  bachora pri vyššom príjme 
  koncentrovaných krmív alebo 
  nižšom príjme základného krmiva

- čisté soľné lizy k pokrytiu potrieb 
  sodíka

- mineralizované lizy obsahujúce 
  makroprvky a stopové prvky

- k dispozícii ako 10 kg, alebo 4 x 5 kg 
  lizy

APLIKÁCIA: pridať 20 g / zviera a 
deň alebo 5 % do krmiva 

APLIKÁCIA: pridať 20 – 30 g /
zviera a deň alebo 5 % do krmiva 

APLIKÁCIA: voľne prístupné APLIKÁCIA: 20 - 40 g / zviera a  
deň

APLIKÁCIA: voľne prístupné

Vyššie ekonomické zhodnotenie pre farmára

Výhody kŕmnych konceptov Likra:
- Široký rozsah pre všetky prevádzkové situácie
- Produktové riešenia založené na najnovšom know-how
- Špeciálne produkty na riešenie mnohých problémov
- Konkrétne poradenstvo a vypracovanie receptúr (KD) 
   pre všetky druhy HZ
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MZ Profit M

úspešné krmivá



Export Koncept
ovce

Produkty pre ovce a jahňatá 

Bosch Lämmermilch Bosch Leckmasse für 
Schafe Pansenregulator 300

minerálne krmivo so stimulátorom 
bachora pre dojné ovce

Minerálne krmivo pre dojné ovce a 
jahňatá

 Vysoko kvalitná náhrada mlieka 
pre jahňatá a sŕnčatá Minerálne lizy pre ovce špeciálna prísada pre stabilizáciu 

pH v bachore 
- obsahuje makroprvky, stopové prvky 
  ako aj vitamíny v súlade so špeciál
  nymi potrebami dojných oviec

- obsahuje vysoko účinný regulátor 
  činnosti bachora pre zvýšenie 
  využitia živín z krmiva

- obsahuje hydrogénuhličitan sodný 
  pre vyrovnávanie pH v bachore 

- obsahuje makroprvky, stopové 
  prvky ako aj vitamíny v súlade so 
  špeciálnymi potrebami dojných 
  oviec a jahniat

- obsahuje potrebnú dávku vápnika 
  a fosforu v pomere k zamedzeniu 
  formovania sa močových kameňov 

- obsahuje príchute pre vyšší príjem 
  krmiva

- vhodné pri výrobe krmiva pre 
  vysokú produkciu mlieka ako aj pre 
  rýchly rast jahniat

- vysoko kvalitná náhrada mlieka 
  obsahuje 50% odstredeného 
  sušeného mlieka

- špeciálny balík kyselín zaistí 
  nenarušené trávenie

- Beta-glukány zvyšujú 
  obranyschopnosť organizmu “Bosch 
  Lämmermilch“ je využitelný pri 
  problematickom odstave a 
  zabezpečí bezpečný štart do 
  ďalšieho chovu 

- Obsahuje makroprvky a stopové 
  prvky v súlade so špeciálnymi pot
  rebami dojných oviec a jahniat

- obsahuje potrebnú dávku vápnika 
   a fosforu v pomere k zamedzeniu 
   formovania sa močových 
   kameňov 

-  k dispozícii v 10 kg alebo 20 kg 
   vedrách 

- obsahuje niekoľko účinných 
  stabilizačných látok

- k zachovaniu zdravého bachora 
  pri vyššom príjme koncentrovaných 
  krmív alebo nižšom príjme 
  základného krmiva 

APLIKÁCIA: pridať 20 - 40 g /
zviera a deň alebo 5 % do krmiva

APLIKÁCIA: pridať 20 - 30 g /
zviera a deň alebo 3 % do krmiva

APLIKÁCIA: od prvého týždňa ad 
libitum do asi 2.5 kg / zviera a deň

APLIKÁCIA: voľne prístupné APLIKÁCIA: 20 - 40 g / zviera a deň

Výhody kŕmnych konceptov Likra:
- Široký rozsah pre všetky prevádzkové situácie
- Produktové riešenia založené na najnovšom know-how
- Špeciálne produkty na riešenie mnohých problémov
- Konkrétne poradenstvo a vypracovanie receptúr (KD) 
  pre všetky druhy HZ
- Vyššie ekonomické zhodnotenie pre farmára
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