
Najwyższa jakość 

za rozsądną cenę!

Pa sze  p e ł n o p o rc j o we  z  l i n i i 
PORCUS to produkty przezna-

czone dla prosiąt od pierwszych dni 
ich  życia do wagi ok. 30 kg masy 
ciała.

Wysoki udział zbóż poddawanych 
obróbce hydro-baro-termicznej 
oraz ekstrudowanych kompo-
nentów białkowo-energetycz-
nych poprawiają  strawność 
i smakowitość.

Kompleks biostymulujący oraz 
użyte surowce o właściwościach 
dietetycznych (ekstrudowany len, 
ryż),  zabezpieczają przed wystą-
pieniem zaburzeń ze strony układu 
pokarmowego.

Najwyższej jakości komponenty 
paszowe oraz odpowiednio zbilanso-
wane składniki pokarmowe, gwarantują 
najlepsze wyniki produkcyjne.



Linia                  zdobywca 

Złotego Medalu 
podczas Międzynarodowych 
Targów "FERMA",
które odbyły się w marcu 

2014 roku w Łodzi. PLATINUM
Mieszanka paszowa pełnopor-

cjowa w postaci sypkiej, przezna-

czona  jest dla najmłodszej grupy prosiąt. Stosowana już  

w pierwszym tygodniu życia zwierząt, pomaga im zapoznać się  

i oswoić z paszami stałymi oraz uczy oseski  samodzielnego 

pobierania pasz. 

W skład mieszanki PORCUS PLATINUM wchodzą surowce 

ekstrudowane (len, pszenica, soja pełnotłusta i ryż), najwyższej 

jakości mączka rybna i suszona plazma krwi, oraz doskonale 

przyswajalne produkty pochodzenia mlecznego.

Użyte w paszy surowce, oraz zastosowane najnowszej generacji 

atraktory smakowe i zapachowe, gwarantują wczesne 

rozpoczęcie pobierania paszy stałej. Tym samym, zapewniają 

szybki i prawidłowy rozwój przewodu pokarmowego rosnących 

prosiąt.

GOLD
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa 

w postaci kruszonki, jest stosowana jako 

uzupełnienie mleka matki. Zaleca się jej skarmianie do ok. 

tygodnia przed odsadzeniem od matek. 

Mieszanka PORCUS GOLD zawiera ekstrudowane: zboża 

(jęczmień, pszenica, kukurydza i ryż), len, soję pełnotłustą; także 

mączkę rybną, plazmę krwi i produkty mleczne. Zastosowane 

niemal w całości, poddane procesowi ekstruzji, komponenty 

białkowo-skrobiowe zwiększają bardzo istotnie strawność oraz 

przyswajalność tej paszy. Mieszanka ta znacząco przyspiesza 

właściwy rozwój przewodu pokarmowego, rozwijających się 

intensywnie, młodych zwierząt.



SILVER
M i e sza n ka  p a szo wa 

pełnoporcjowa ofero-

wana jest  w formie sypkiej lub granulowanej. Pasza ta 

jest bardzo ważna dla dalszego rozwoju zwierząt - 

przeznaczona dla prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym. 

Stosowana na ok. 7 dni przed odsadzeniem prosiąt od loch do 2-3 

tygodnia po odsadzeniu, lub alternatywnie od masy ciała 6-7 do 13 kg.

Obok produktów ekstrudowanych: jęczmienia, pszenicy, kukurydzy, lnu, 

ryżu i soi pełnotłustej, mieszanka zawiera mączkę rybną i produkty 

mleczne. 

Pasza PORCUS SILVER poprzez zastosowane w niej optymalne poziomy 

enzymów i probiotyków, oraz prawidłowe zakwaszenie, gwarantuje 

bezpieczne i bezproblemowe przejście prosiąt przez newralgiczny 

i trudny dla nich okres odłączenia od matek.

BRONZE
Ostatnia z linii PORCUS - pełnoporcjowa 

mieszanka paszowa dla prosiąt starszych. 

Oferowana w okresie od 2-3 tygodnia po odsadzeniu od loch do 

uzyskania przez nie masy ciała ok. 30 kg. 

Pasza PORCUS BRONZE jest technologiczną kontynuacją 

poprzednich mieszanek, a jej kompatybilny skład 

surowcowy, gwarantuje ciągłość dalszego, prawi-

dłowego rozwoju przewodu pokarmowego żywionej 

młodzieży. Nad przebiegiem tego procesu „czuwają” 

również wspomniane enzymy i probiotyki oraz właściwe 

zakwaszenie pasz. W mieszance znalazły się również 

ekstrudowane nasiona zbóż oraz  soi pełnotłustej.



Linia PORCUS to ekskluzywna kolekcja 

czterech pasz przeznaczonych dla naj-

młodszych prosiąt: od pierwszych dni życia 

poprzez okres odsadzenia, aż do osiągnięcia 

masy ciała ok. 30 kg.

Linia ta charakteryzuje się doskonałą przy-

swajalnością i bardzo wysoką strawnością. 

Jest to efekt optymalnych, sprawdzonych 

w praktyce poziomów, użytych w paszach 

składników, w tym m.in.: ekstrudowanych 

zbóż, soi pełnotłustej i lnu, białek pochodzenia 

mlecznego, najwyższej jakości mączki rybnej

i suszonej plazmy krwi oraz probiotyków. 

Pasze charakteryzują się niezawodnym 

zabezpieczeniem przeciw mikotoksynom oraz 

nowoczesną i atrakcyjną nutą smakowo-

zapachową.

Skład surowcowy linii PORCUS jest kompo-

zycją potrzeb prosiąt w poszczególnych 

grupach technologicznych, oraz wieloletnich  

doświadczeń firmy LIRA i jej najlep-

szych klientów.

Dlaczego PORCUS?

Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o.
ul. Gen. Chłapowskiego 36
64-010 Krzywiń
www.lira-pasze.pl


