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ПРАЙС-ЛИСТ
Ферменти
1

Ладозим «Респект» Оптима

2

Ладозим «Респект» Ультра

3

"Ладозим «Респект» Ультра
(рідка форма)"

4

5

6

7

Ладозим «Проксі»

Целлозім

Проторизин

Ксилолад

Пробіотики
8

9

Пробіол

Пробіол плюс

10 Субалін

Консерванти
11 Закваска Літосіл

12 Закваска «Літосіл плюс»

Опис
Ферментний препарат, призначений
для підвищення засвоюваності
поживних речовин кормів для с / г
тварин і птиці. Дозволяє збільшувати
введення в раціон - шроту та макуха
соняшника, сої, ріпаку до 33%, ячменю
до 60%, висівок, жита і вівса до 25%.
Фітаза - активність 5 000 од / г.
Застосовується для підвищення
засвоюваності фосфору в раціоні. Дозволяє
економити до 50% фосфоровмісних
добавок, в залежності від складу раціону.
Комплексна ферментна композиція
для кукурудзяно-соєвих комбікормів
свиней і птиці. Збільшує економію
корму до 5-7%, підвищує перетравність
компонентів комбікормів, покращує
мікробіологічне середовище підстилки.
Ферментний препарат для підвищення
перетравності білкових компонентів
раціону птиці, свиней та риби. Сприяє
підвищенню доступності амінокислот.
Збільшує показники середньодобового
приросту, забійного виходу туш і
відсотку мясисості, а також підвищує
вихід товарної риби з одиниці площі.
Моноензимний ендоксіланазний
препарат, гідролізуючий арабіноксилани
злакових культур. Сприяє підвищенню
продуктивності дії кормів до 70%,
в залежності від складу корму.
Опис
Препарат пробіотичного спектру
дії. Забезпечує швидке спрямоване
формування нормальної мікрофлори
в шлунково-кишковому тракті с / г
тварин і птиці. Збільшує продуктивність
поголів'я та збереження молодняку.
Препарат для підвищення молочної і
м'ясної продуктивності ВРХ. Створений
на основі спеціально підібраних
культур мікроорганізмів, які також
володіють пробіотичним ефектом.
Пробіотик - антибактеріальний,
противірусний, імуномодулюючий
мікробний препарат. При
постійному застосуванні проявляє
ростостимулюючі властивості.
Опис
Універсальний мікробіологічний
консервант на основі асоціації
молочнокислих бактерій для
кукурудзяного силосу, вологого і
дробленого зерна, корнажа.
Концентрований багатофункціональний
мікробіологічний консервант на основі
асоціації лактобацил і комплексу
ферментів для силосу і сінажу з бобових
та злакових трав, жому, бадилля буряку.
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Фасовка
(л, кг)
1
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306
0,1-0,2

Норма внесення,
кг (мл)/т

0,25
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5…20

Ціна,
грн/л (кг)
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279

0,01 кг/гол/доб
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5…20

277,2
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Фасовка
(л, кг)

Норма внесення,
кг (мл)/т

Ціна,
грн/л (кг)

1

0,002-0,004

1680

1

0,002-0,004

3552

1

Сорбенти
13 МікоЛад

14 МікоСтоп

Ветпрепарати
15 Біовіт Л

16 Кокцилад

pH

Підкислювачі

17 Кормоцид

18 Комбіцид

Біодеструктори

19 Комплезим С

20 Комплезим К

21 Комплезим В

Опис
Біологічний сорбент токсинів корму,
натуральний стимулятор росту.
Сприяє активній сорбції мікотоксинів,
стимулює ріст молодняку.
Комплексний біологічний сорбент
токсинів корму з пробіотичними,
противірусними та іммунопротекторними
властивостями. Активно нейтралізує
широкий спектр мікотоксинів. Дія
настає через 30 хв. після годування, а
також стимулює ріст молодняку.
Опис
Кормовой антибіотик групи тетрациклінів.
Призначений для профілактики і лікування
ряду інфекційних та вірусних захворювань
при вирощуванні та відгодовуванні
сільськогосподарських тварин і птиці.
Кормова добавка-кокцидіостатик для
свиней і птиці на основі поліефірного
іонофорного антибіотика. Активний
відносно всіх видів еймерій, що
паразитують у свиней і птиці, що не
чинить побічної дії в рекомендованих
дозах, стимулює ріст і розвиток молодняку.
Опис
Кормова добавка-підкислювач.
Надає протиінфекційну дію, а також
створює протигрибковий ефект.
Активізує вироблення травних
ферментів, стимулює ріст і розвиток
ворсинок тонкого кишечника.
Високоякісний підкислювач на основі
5 органічних кислот і потужного
пробіотичного комплексу. Стимулює
апетит. Пригнічує патогенну мікрофлору.
Надає направлений вплив на корекцію
кишкового біоценозу. Є джерелом
вітамінів групи В, С і молочної кислоти
Опис
Комплексний біопрепарат для
прискорення біодеструкції органічних
відходів тваринництва і птахівництва.
На 5-6 день зменшує неприємні
запахи, знижує утворення аміаку
і сірководню, контролює рівень
патогенної міклофлори в приміщеннях,
знижує терміни дозрівання гною.
Універсальний біодеструктор
рослинних і органічних відходів. Під
дією багатокомпонентного комплексу
мікроорганізмів і ферментів, протягом
короткого періоду часу зменшується
обсяг компостного бурту і знезаражується
велика частина насіння бур'янів.
Комбінований препарат на основі
асоціації спеціальних мікроорганізмів для
утилізації у водному середовищі продуктів
органічного розпаду (аміак, нітрити,
нітрати, сечовина). Перешкоджає розвитку
у водоймі патогенних мікроорганізмів,
водоростей, появи сторонніх запахів.

Фасовка
(л, кг)
1
5…20

Норма внесення,
кг (мл)/т
0,5-1,0
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Ціна,
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щодо застосування
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