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„CHRUPKA - pasza dla cieląt” to wyjątkowa linia mieszanek 
treściwych  przeznaczona dla szczególnie wymagających 
cieląt. Zastosowanie innowacyjnej technologii pozwoliło 
uzyskać produkty, dzięki którym możemy maksymalnie 
zintensyfikować tempo przyrostu, uzyskując przy tym zdrowe 
i witalne cielęta.  Starannie dobrane komponenty, 
z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się potrzeb 
rosnących zwierząt, pozwalają w pełni wykorzystać ich 
potencjał produkcyjny. Zastosowanie najlepszej jakości 
surowców, w połączeniu z zaawansowaną technologią 
produkcji czynią z niej unikalną  na rynku produktów dla tej 
grupy zwierząt.

SMACZNA I CHRUPKA!

KORZYŚCI I ZALETY:

Przyspiesza rozwój żwacza - bardzo wysoka 
przyswajalność skrobi i jej rozkład do lotnych 
kwasów tłuszczowych maksymalnie szybko 
stymulują rozwój żwacza.

Zmniejsza ilość biegunek i upadków - wysoka 
strawność sprawia, że więcej składników zostaje 
wchłoniętych w jelicie cienkim, a mniej pożywki dla 
bakterii dostaje się do jelita grubego.

Zachęca do wcześniejszego pobierania paszy stałej - 
smakowitość, wysoka zawartość cukrów prostych 
i zemulgowanego tłuszczu, sprawiają, że CHRUPKA 
jest chętnie pobierana. 

Zwiększa dzienne przyrosty wagowe - mieszanka 
treściwa o wysokiej strawności, bogata w składniki 
pokarmowe, witaminy, minerały i starannie dobrany
biostymulator.

Zdecydowanie obniża koszty odchowu - skraca
okres odpajania drogimi preparatami 
mlekozastępczymi i pozwala wcześniej wykorzystać
tanie pasze objętościowe.



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. 

maluch

Kontynuacja wcześniej stosowanej mieszanki treściwej będąca 
przedłużeniem koncepcji żywieniowej  opartej na  maksymalizacji  
przyrostów.  Forma fizyczna odpowiada wcześniejszym założeniom 
żywieniowym. Okres skarmiania obejmuje okres od 9-16 tygodnia 
życia cieląt.

starszak

DAWKOWANIE:
0,1 kg - 1,5kg/szt/dzień.

Przy skarmianiu mieszanki 
treściwej  należy Chrupka

zapewnić cielętom
czystą i świeżą wodę!

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko og 20,0%; Białko nBO 17,0%; BTJN INRA 13,0%; BTJE INRA 
12,0%; Energia NEL 6,85MJ ; Tłuszcz surowy 3,6%; Włókno surowe 
3,2%; Wapń 1,0%; Fosfor 0,8%; Sód 0,2%; Magnez 0,1%; Wit. A 19200 
j.m.; Wit. D3 6 600 j.m.; Wit. E 60mg; Wit. B1 24mg; Wit. B2 4,5mg; Wit. 
B6 18mg; Biotyna 120mg; Niacyna 18mg; Kwas pantot. 9mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko og 17,0%; Białko nBO 16,0%; BTJN INRA 11,0%; BTJE INRA 
10,2%; Energia NEL 6,96MJ;  Tłuszcz surowy 3,3%; Włókno surowe 
3,0%; Wapń 1,0%; Fosfor 0,8%; Sód 0,2%; Magnez 0,1%; Wit. A 16460 
j.m.; Wit. D3 5655 j.m.; Wit. E 80mg; Wit. B1 20,4mg; Wit. B2 3,9mg; Wit. 
B6 15,4mg; Biotyna 102mg; Niacyna 15,4mg; Kwas pantot. 9,4mg.

DAWKOWANIE:
0,5 kg - 2kg/szt/dzień.

EkstruMax (kukurydza, pszenica); pszenica; nasiona soi - 
ekstrahowane, opiekane; melasa buraczana; Golden Protein 
(nasiona rzepaku ekstrahowane, ekstrudowane, wytłok 
ekstrudowany);  o-MEGA L (ekstrudowane: siemię lniane, otręby 
pszenne, susz owocowy); fosforan jednowapniowy; węglan wapnia; 
drożdże i ich części uzyskiwane z Saccharomyces cerevisiae.

SKŁAD:

EkstruMax (kukurydza, pszenica); nasiona soi - ekstrahowane, 
opiekane; pszenica; Golden Protein (nasiona rzepaku ekstrahowane, 
ekstrudowane, wytłok ekstrudowany); melasa buraczana;  o-MEGA L 
(ekstrudowane: siemię lniane, otręby pszenne, susz owocowy); 
fosforan jednowapniowy; węglan wapnia; drożdże i ich części 
uzyskiwane z Saccharomyces cerevisiae; chlorek sodu. 

SKŁAD:



Szanowny Kliencie!

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.

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. Wytwórnia 
Pasz „LIRA” stale pracuje nad doskonaleniem i rozwojem 
systemu jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 
22000. W trosce o zachowanie najwyższej jakości 
oferowanych hodowcom produktów w Spółce używa się 
wyłącznie najwyższej jakości surowców.

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. 

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.

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…”


