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Lizy

SCHAUMANN-lizy na pastvě i ve stáji
Obsah živin v pastevním porostu se liší podle půdních a klimatických podmínek stanoviště, ročního
období i kvality obrůstu travní hmoty. Zpravidla nemůže být potřeba živin pokryta pouze pastevním
porostem. Potřeby minerálních a účinných látek vyrovnávají lizy, které jsou složené z vybraných,
vhodně upravených surovin. Předchází se tak projevům nedostatku a stabilizuje se zdraví a užitkovost
zvířat.

V Schaumann-lizech jsou s ohledem
na potřeby zvířat zastoupeny makroprvky
– vápník, fosfor, sodík, hořčík a stopové
prvky – zinek, mangan, měď, jód a selen.
Nově jsou v Schaumann-lizech použity
organické sloučeniny stopových prvků
Aminotrace. Přesvědčují výbornou rozpustností, optimální koncentrací, stabilními komplexy a vynikající biologickou

využitelností. Díky Aminotrace lze snížit
celkové obsahy doplňovaných stopových
prvků. Snižuje se riziko negativních vzájemných účinků mezi stopovými prvky
nebo krmnými komponenty. Výsledkem
je zásobení zvířat podle potřeb, vysoká
účinnost krmiv a optimální užitkovost.
Schaumann-lizy jsou praktickým doplňkem pro konvenční i ekologické hospodaření. Kombinace vybraných surovin,
vysoká využitelnost vitamínů, výborná
chutnost a maximální stabilita při deštivém počasí vhodně zabezpečují potřeby
zvířat na pastvě.
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Se zvyšující se užitkovostí je nutno
věnovat zásobení makroprvky a stopovými prvky náležitou pozornost. Platí to
především pro vysokou plodnost dojnic,
krav bez tržní produkce mléka, bahnic
a zdravotní stav telat, jehňat.
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SCHAUMANN-lizy jsou vybaveny makroprvky, stopovými prvky – část v organicky
vázané formě AMINOTRACE, esenciálními
vitamíny a pokrývají možné nedostatky
v nabídce živin z pastevního porostu.

SCHAUMANN-LECKMASSE

Chutný liz pro snadné zásobení dojnic a mladého skotu na pastvě vitamíny, makroprvky i stopovými prvky.

RINDAMIN LICK ATG

Vhodný pro zásobení mladého skotu, dojnic a krav bez tržní produkce mléka. S vysokým zastoupením vitamínů
a stopových prvků. Měď je kompletně k dispozici v organicky vázané formě AMINOTRACE. Optimální pro
doplnění živin na extenzivních stanovištích.

RINDAVIT PRE-LICK ATG

Liz s nízkým obsahem vápníku pro doplnění výživy krav v období stání na sucho. S vysokým zastoupením
fosforu, vitamínů (především B-vitamíny) a stopových prvků (měď, zinek a mangan jsou vázány v organických
sloučeninách AMINOTRACE).

DETAMIN MINERAL LICK

Minerální liz pro dojnice, mladý skot a krávy bez tržní produkce mléka doplňuje minerální látky a stopové
prvky na pastvě nebo ve stáji, obsahuje biomelasu. Je certifikován pro ekologické hospodaření a neobsahuje
vitamíny.

SCHAUMANN LECKSTEIN

Minerální liz pro skot, koně, ovce, kozy, daňky a vysokou zvěř bez obsahu mědi, s vyšším obsahem sodíku,
doplňuje stopové prvky na pastvě nebo ve stáji. Je certifikován pro ekologické hospodaření a neobsahuje
vitamíny.

MILLAPHOS LECKSCHALE ATG

Minerálně-vitamínový liz pro ovce a kozy, doplňuje pastvu nebo krmnou
dávku ve stáji.

MILLAPHOS MINERAL LICK

Minerální liz pro ovce i kozy s obsahem biomelasy, doplňuje všechny
důležité minerální látky a stopové prvky, je velmi dobře přijímán. Je certifikován pro ekologické hospodaření, neobsahuje měď a vitamíny.

HORSAL LECKSCHALE

Minerální liz pro koně, doplňuje makroprvky, stopové prvky a vitamíny
na pastvě i ve stáji.
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