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Op�ma VIT
!

Korzyści i zalety:

poprawia efektywność 

produkcji mleka

ogranicza choroby 

metaboliczne 

ogranicza koszty

żywienia

zwiększa długowieczność krów

Optima VIT jest wyróżniającą się na 
rynku mieszanką mineralno-witaminową 
przeznaczoną dla wysokowydajnych 
krów. Dzięki zastosowaniu optymalnych 
poziomów witamin,  minerałów oraz 
specjalistycznych dodatków 
żywieniowych jest gwarancją uzyskania 
wysokiej wydajności mlecznej oraz 
prawidłowego rozrodu w stadzie.

od 400 do 600 g/szt/dzień.

Dawkowanie:

ALGI MORSKIE 

Dzięki wysokiej zawartości wapnia i magnezu 

pochodzenia naturalnego doskonale neutralizują 

kwasy występujące w żwaczu. Dzięki swoim 

właściwościom stwarzają idealne warunki dla 

Mikroorganizmów żwacza.

PREPARAT WIĄŻĄCY MYKOTOKSYNY

Wieloskładnikowy, nowoczesny preparat o 

szerokim spektrum działania. Dzięki dużej  

Powierzchni absorpcyjnej jak i adsorpcyjnej wiąże 

toksyny grzybowe i bakteryjne, produkty gnilne, 

gazy jelitowe i metale ciężkie

CHRONIONA KAPSAICYNA 

Jej stosowanie ogranicza wydzielanie insuliny, 

czego efektem jest mniejsze wchłanianie glukozy 

przez tkanki obwodowe przy jednoczesnym 

Przekierowaniu jej bezpośrednio do wymienia na 

produkcję mleka.

KWAŚNY WĘGLAN SODU

Jest bardzo efektywnym buforem pomagającym 

utrzymać właściwe pH w żwaczu. Stanowi cenne 

źródło sodu.

Skład:
WITAMINY I MINERAŁY 

Ich niedobory są przyczyną wielu schorzeń, 

problemów w rozrodzie, ograniczonej produkcji 

mleka oraz skrócenia okresu użytkowania 

zwierząt.

ŻYWE KULTURY DROŻDŻY

Polecane w celu poprawy fermentacji w żwaczu. 

Przyczyniają się do zwiększenia stawności włókna, 

ograniczenia stresu cieplnego oraz poprawy pH 

żwacza.

CHELATY 

Minerały dostarczane do organizmów w postaci 

połączeń organicznych. Charakteryzują się wysoką  

biodostępnością oraz przyswajalnością, co jest 

szczególnie ważne w żywieniu wysokowydajnych 

sztuk.

W zależności od składu dawki 

pokarmowej, Golden Protein: 

krowy mleczne 1-3kg/szt./dz,

jałówki 0,5-1kg/szt./dz, 

opasy 0,5-2kg/szt./dz. 

Dawkowanie:

Składniki:

Białko og 34,0%; Białko nBO 32,0%; 
Bilans azotu 0,3%; Energia netto NEL 
6,6MJ; BTJN 22,0%; BTJE 19,0%; UDP 
60,0%; Tłuszcz surowy 3%; Włókno 
surowe 9,9%; ADF 18,0%; NDF 25,0%; 
Popiół 6,8%; Wapń 0,6%; Fosfor 1,0%; 
Sód 0,05%; Lizyna 1,95%; Metionina 
0,75%; Met+Cys 1,6%; Treonina 1,6%, 
Tryptofan 0,45%.

Produkt nowej generacji wytworzony na bazie poekstrakcyjnej śruty 

rzepakowej, w procesie ekstruzji, o ściśle określonych i powtarzalnych 

parametrach technologicznych.

Korzyści i zalety:

wysoka zawartość metioniny
chronionej,

większa wydajność mleka,

podwyższona zawartość białka
(kazeiny) w mleku,

stabilny i powtarzalny produkt,

powyżej 60% białka 
jelitowego (UDP)!,

większy zysk!

ZAMIENNIK
śruty sojowej

RZEPAK EKSTRUDOWANY – zamiennik 
śruty sojowej, unikalny komponent 
białkowy pozwalający zrezygnować 
lub ograniczyć użycie śruty sojowej 
w dawce żywieniowej

PROMOCJA
1 tona

2 worki
K R E D Y
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ieodzownym  elementem prawidłowego N żywienia jest zbilansowana dawka 

pokarmowa  uwzględniająca potrzeby 

energetyczne i białkowe oraz ich proporcje 

względem siebie. W praktyce bardzo często 

spotykamy się z „rozbilansowaną” dawką 

pokarmową, w której stwierdzamy nadmiar lub 

niedobór wspomnianych składników. Dlatego 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

hodowców Wytwórnia Pasz LIRA wprowadziła 

na rynek produkt, za pomocą którego możemy 

precyzyjnie skorygować skarmianą dawkę 

niezależnie od pasz którymi dysponuje 

hodowca uzyskując tym samym wyższą

i tańszą produkcję. 

Dawkowanie: 
dla krów mlecznych 0,5-2 kg/szt./dzień

KROMIX 38
Korektor białkowy składający się z białka chronionego Golden Protein oraz 
poekstrakcyjnej śruty sojowej BEZ GMO. Stanowi nieodzowny element dawki 
pokarmowej dla wysokowydajnych krów szczególnie polecany przy niedoborach 
białka trawionego jelitowo. Produkt ten został dodatkowo wzbogacony 
w witaminy i minerały.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

Wit. A

Wit. D3 

Wit. E

Wit. B1

Wit. B2

Wit. B6

Wit. B12

Biotyna

Niacyna

D-Pantotenian wapnia

Mangan

Jod

Miedź

Żelazo

Cynk

Kobalt

Selen

Energia INRA

Energia INRA

BTJN INRA

BTJE INRA

Energia NEL DLG

Białko surowe

Białko nBO DLG

Tłuszcz surowy 

Włókno surowe

Popiół surowy

Wapń

Fosfor

Sód

Magnez

Potas

j.m.

j.m.

mg

mg

mg

mg

mcg

mcg

mg

mg

JPM

JPŻ

%

%

MJ

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

mg

mg

mg

mg

mg

mcg

mcg

1,04

-

24,50

18,00

6,71

38,00

31,00

2,50

9,50

7,00

0,50

0,90

0,05

0,40

0,70

20 000

4 000

100,0

2,0

1,6

1,6

12,0

480,0

400,0

4,0

60,0

3,0

20,0

32,0

60,0

600,0

800,0

Dawkowanie: 
Krowy: 0,5-1 kg/dzień. 
Cielęta: 10-20% mieszanki treściwej.

Składniki:

Energia met. (trzoda) 17,20 MJ; Energia 
netto NEL 15,70 MJ; Białko og 18,0%; 
Tłuszcz surowy 30,0%; Włókno surowe 
8,0%; Wapń 0,19%; Fosfor 0,46%; Sód 
0,04%; Lizyna 0,65%; Metionina 0,04%; 
Met+Cys 0,69%; Treonina 0,64%; Tryptofan 
0,23%; Kwasy Omega-3 13,40%; Kwasy 
Omega-6 4,40%.

jest źródłem naturalnych witamin, pektyn 
i błonnika. Wspiera procesy trawienne. 
Wiąże metale ciężkie. Poprawia smakowitość.

Susz owocowy

ma właściwości prozdrowotne. Korzystnie wpływa 
na wątrobę, wspomagając jej regenerację. Działa 
przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Stymuluje 
układ odpornościowy. Wpływa regulująco na proces 
trawienia. Zwiększa wydzielanie soków trawiennych 
i poprawia apetyt.

Ostropest plamisty
jest cennym źródłem niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych NNKT (omega-3 i omega-6), 
mających optymalny wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu. Wspiera układy: pokarmowy, 
rozrodczy i odpornościowy oraz skórę. Wykazuje 
działanie przeciwzapalne i dietetyczne. Charakteryzuje 
się wysoką wartością energetyczno-białkową. 

Siemię lniane

ekstrudowane ziarno kukurydzy jest lekkostrawne 
i przyswajalne. Charakteryzuje się wysoką wartością 
energetyczną.  

Kukurydza

Korzyści i zalety:

widoczne ruje,

lepsza implantacja zarodków,

zdrowsze racice,

możliwość zastąpienia tłuszczy
chronionych,

poprawa wskaźników rozrodczych,

ochrona wątroby.

ZASTĘPUJE
tłuszcze chronione
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Chrupka MALUCH - 0,1 kg - 1,5 kg/szt/dzień.

- 0,5 kg - 2 kg/szt/dzień.Chrupka STARSZAK  

Dawkowanie:

Pierwsza pełnoporcjowa mieszanka treściwa 

stosowana po okresie odpajania siarą, do 8 

tygodnia życia. Wyjątkowy smak w połączeniu 

z odpowiednią formą fizyczną pozwala 

maksymalnie szybko wprowadzić ją do 

regularnego skarmiania. 

Kontynuacja wcześniej stosowanej mieszanki 

treściwej będąca przedłużeniem koncepcji 

żywieniowej  opartej na  maksymalizacji  

przyrostów. Forma fizyczna odpowiada 

wcześniejszym założeniom żywieniowym. 

Skarmiać od 9-16 tygodnia życia cieląt.

Białko surowe 20,0%; Białko nBO 17,0%; Tłuszcz 

surowy 5,0%; Włókno surowe 2,5%; Wapń 1,30%; 

Fosfor 0,80%; Sód 0,2%; Magnez 0,1%; Wit. A 

21 120  j.m.; Wit. D3 7 260 j.m.; Wit. E 66,0 mg; 

Wit. B1 26,4 mg; Wit. B2 5,0 mg; Wit. B6 19,8 mg; 

Biotyna 132,0 mg; Niacyna 19,8 mg; D-

Pantotenian wapnia 9,9 mg; Mangan 102,0 mg; 

Jod 2,6 mg; Miedź 24,5 mg; Żelazo 139,0 mg; 

Cynk 150,0 mg; Selen 660,0 mcg.

Składniki:
Białko surowe 18,0%; Białko nBO 16,0%; 

Tłuszcz surowy 5,5%; Włókno surowe 2,5%; 

Wapń 1,1%; Fosfor 0,70%; Sód 0,2%; Magnez 

0,1%; Wit. A 17 280 j.m.; Wit. D3 5 940 j.m.; Wit. 

E 54,0 mg; Wit. B1 21,6 mg; Wit. B2 4,0 mg; Wit. 

B6 16,2 mg; Biotyna 108,0 mg; Niacyna 16,2 

mg; D-Pantotenian wapnia 8,1 mg; Mangan 

84,0 mg; Jod 2,2 mg; Miedź 22,0 mg; Żelazo 

112,0 mg; Cynk 122,0 mg; Selen 540,0 mcg.

Składniki:

Korzyści i zalety:

mniejsza ilość biegunek, 

wzdęć i upadków, 

optymalny rozwój żwacza,

wcześniejsze pobieranie 

paszy stałej,

obniża koszty odchowu cieląt. 

wysokie przyrosty masy ciała,

Bufor HELP
!

Korzyści i zalety:

ogranicza problemy z racicami

ogranicza ryzyko kwasicy

stymuluje rozwój korzystnej 

mikroflory żwacza

zwiększa wydajność mleczną

Wyjątkowa mieszanina komponentów 
buforujących środowisko żwacza, 
wzbogacona w elementy prebiotyczne 
oraz algi morskie. Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu pokarmowego, 
ogranicza ryzyko występowania kwasicy, 
poprawia wykorzystanie składników 
pokarmowych, zwiększa produkcję LKT 
a w konsekwencji wydajność mleczną. 
Regularne stosowanie Bufor Help zwiększa 
pobranie suchej masy, podnosi zawartość 
tłuszczu w mleku oraz ogranicza 
brakowanie zwierząt.

KWAŚNY WĘGLAN SODU 
Jest bardzo efektywnym buforem pomagającym 

utrzymać właściwe pH w żwaczu. Stanowi cenne 

źródło sodu.

WĘGLAN WAPNIA 
Stanowi podstawowe źródło wapnia w dawkach 

pokarmowych dla przeżuwaczy. Wykazuje wysokie 

właściwości buforowe.

DROŻDŻE 
dawkę w witaminy z grupy B oraz stanowią cenne 

źródło białka. Ich prebiotyczne działanie poprawia 

funkcjonowanie żwacza, ogranicza ryzyko kwasicy 

oraz zwiększa strawność składników 

pokarmowych, szczególnie włókna.

TLENEK MAGNEZU 
Oprócz właściwości buforujących zawarty w nim 

magnez stymuluje wzrost i namnażanie się 

mikroorganizmów w żwaczu. Jego brak ogranicza 

wytwarzanie LKT, stanowiących dla nich źródło 

energii.

Skład:
ALGI MORSKIE 
Dzięki wysokiej zawartości wapnia i magnezu 

pochodzenia naturalnego doskonale neutralizują 

kwasy występujące w żwaczu. Dzięki swoim 

właściwościom stwarzają idealne warunki dla 

mikroorganizmów żwacza.

Szczególnie polecana dla sztuk na początku laktacji 

przy stosowaniu dużych ilości pasz treściwych.

od 200 do 400 g/szt/dzień.

Dawkowanie:



Chrupka MALUCH - 0,1 kg - 1,5 kg/szt/dzień.

- 0,5 kg - 2 kg/szt/dzień.Chrupka STARSZAK  

Dawkowanie:

Pierwsza pełnoporcjowa mieszanka treściwa 

stosowana po okresie odpajania siarą, do 8 

tygodnia życia. Wyjątkowy smak w połączeniu 

z odpowiednią formą fizyczną pozwala 

maksymalnie szybko wprowadzić ją do 

regularnego skarmiania. 

Kontynuacja wcześniej stosowanej mieszanki 

treściwej będąca przedłużeniem koncepcji 

żywieniowej  opartej na  maksymalizacji  

przyrostów. Forma fizyczna odpowiada 

wcześniejszym założeniom żywieniowym. 

Skarmiać od 9-16 tygodnia życia cieląt.

Białko surowe 20,0%; Białko nBO 17,0%; Tłuszcz 

surowy 5,0%; Włókno surowe 2,5%; Wapń 1,30%; 

Fosfor 0,80%; Sód 0,2%; Magnez 0,1%; Wit. A 

21 120  j.m.; Wit. D3 7 260 j.m.; Wit. E 66,0 mg; 

Wit. B1 26,4 mg; Wit. B2 5,0 mg; Wit. B6 19,8 mg; 

Biotyna 132,0 mg; Niacyna 19,8 mg; D-

Pantotenian wapnia 9,9 mg; Mangan 102,0 mg; 

Jod 2,6 mg; Miedź 24,5 mg; Żelazo 139,0 mg; 

Cynk 150,0 mg; Selen 660,0 mcg.

Składniki:
Białko surowe 18,0%; Białko nBO 16,0%; 

Tłuszcz surowy 5,5%; Włókno surowe 2,5%; 

Wapń 1,1%; Fosfor 0,70%; Sód 0,2%; Magnez 

0,1%; Wit. A 17 280 j.m.; Wit. D3 5 940 j.m.; Wit. 

E 54,0 mg; Wit. B1 21,6 mg; Wit. B2 4,0 mg; Wit. 

B6 16,2 mg; Biotyna 108,0 mg; Niacyna 16,2 

mg; D-Pantotenian wapnia 8,1 mg; Mangan 

84,0 mg; Jod 2,2 mg; Miedź 22,0 mg; Żelazo 

112,0 mg; Cynk 122,0 mg; Selen 540,0 mcg.

Składniki:

Korzyści i zalety:

mniejsza ilość biegunek, 

wzdęć i upadków, 

optymalny rozwój żwacza,

wcześniejsze pobieranie 

paszy stałej,

obniża koszty odchowu cieląt. 

wysokie przyrosty masy ciała,

Bufor HELP
!

Korzyści i zalety:

ogranicza problemy z racicami

ogranicza ryzyko kwasicy

stymuluje rozwój korzystnej 

mikroflory żwacza

zwiększa wydajność mleczną

Wyjątkowa mieszanina komponentów 
buforujących środowisko żwacza, 
wzbogacona w elementy prebiotyczne 
oraz algi morskie. Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu pokarmowego, 
ogranicza ryzyko występowania kwasicy, 
poprawia wykorzystanie składników 
pokarmowych, zwiększa produkcję LKT 
a w konsekwencji wydajność mleczną. 
Regularne stosowanie Bufor Help zwiększa 
pobranie suchej masy, podnosi zawartość 
tłuszczu w mleku oraz ogranicza 
brakowanie zwierząt.

KWAŚNY WĘGLAN SODU 
Jest bardzo efektywnym buforem pomagającym 

utrzymać właściwe pH w żwaczu. Stanowi cenne 

źródło sodu.

WĘGLAN WAPNIA 
Stanowi podstawowe źródło wapnia w dawkach 

pokarmowych dla przeżuwaczy. Wykazuje wysokie 

właściwości buforowe.

DROŻDŻE 
dawkę w witaminy z grupy B oraz stanowią cenne 

źródło białka. Ich prebiotyczne działanie poprawia 

funkcjonowanie żwacza, ogranicza ryzyko kwasicy 

oraz zwiększa strawność składników 

pokarmowych, szczególnie włókna.

TLENEK MAGNEZU 
Oprócz właściwości buforujących zawarty w nim 

magnez stymuluje wzrost i namnażanie się 

mikroorganizmów w żwaczu. Jego brak ogranicza 

wytwarzanie LKT, stanowiących dla nich źródło 

energii.

Skład:
ALGI MORSKIE 
Dzięki wysokiej zawartości wapnia i magnezu 

pochodzenia naturalnego doskonale neutralizują 

kwasy występujące w żwaczu. Dzięki swoim 

właściwościom stwarzają idealne warunki dla 

mikroorganizmów żwacza.

Szczególnie polecana dla sztuk na początku laktacji 

przy stosowaniu dużych ilości pasz treściwych.

od 200 do 400 g/szt/dzień.

Dawkowanie:



Firma prowadzi działalność zgodnie z zasadą dobrej praktyki 
produkcyjnej oraz z dobrymi praktykami biznesowymi. 
Przestrzega obowiązujących przepisów i norm prawnych. 
Przedsiębiorstwo od lat posiada certyfikaty Rzetelna Firma 
i Przejrzysta Firma. W trosce o zachowanie najwyższej jakości 
oferowanych hodowcom produktów w Spółce wdrożono system 
jakości GMP+ MI 105 oraz Standard „Bez GMO”.

Fundamentem działalności przedsiębiorstwa są nasi Klienci. 
Wytwórnia Pasz LIRA działa w oparciu o zasadę „myśl jak klient”, 
odpowiadając na jego potrzeby w zakresie oferowanego 
asortymentu produktów i usług. Buduje partnerskie relacje 
z kontrahentami. Stawia na zdrową współpracę, opartą na 
wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. 

Szanowny Kliencie!

Wytwórnia Pasz LIRA, to „więcej niż pasze”. Polityka jakości 
Firmy nie kończy się na sprzedaży klientom produktu finalnego. 
Oferuje im również szeroko rozumiane doradztwo żywieniowe, 
hodowlane, weterynaryjne, a także z zakresu rozrodu. Swoją 
wiedzą i doświadczeniem, wysoko wykwalifikowana kadra, 
dzieli się nie tylko podczas rutynowych wizyt u hodowców, ale 
także podczas często organizowanych w Firmie, szkoleniach 
i konferencjach.

Wytwórnia Pasz LIRA Sp. z o.o. jest polską, rodzinną firmą 
założoną w 1996 roku. Siedziba firmy oraz  nowoczesne zakłady 
produkcyjne znajdują się na terenie gminy Krzywiń w woj. 
wielkopolskim.

Od samego początku Firmie przyświeca motto: „wysoka jakość 
za rozsądną cenę”. Zachowania najwyższej jakości wymaga od 
siebie i od swoich dostawców. Jakość produktów zależy, od 
jakości surowców. Na każdym etapie produkcji i dystrybucji 

Spółka dba o zachowanie najwyższej jakości, bo „jakość 
pamięta się o wiele dłużej niż cenę…”
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