
Nazwa
premiksu

Zastosowanie

Lys Met Tre Fe

Witaminy

Dla kogo? Dawkowanie A D3 E

Naszmix Extra 
PW 4%

prosięta i warchlaki 40 kg/t paszy 10,5 3 3 3,500 4000,000 50,000 3,500

Naszmix Junior 
Special 5%

50 kg/t paszy 8 2,2 2,4 4,000 4000,000 45,000 2,500prosięta i warchlaki

tuczniki
Naszmix Extra 

T 2,5%
25 kg/t paszy 12,5 3 3,5 4,000 4000,000 65,000 4,000

tuczniki
Naszmix Pig 

Min 2,5%
25 kg/t paszy 7,5 1 1 3,500 320,000 60,000 3,000

Naszmix Extra 
LK 4%

40 kg/t paszy 6 2 1,5 3,000 300,000 50,000 3,500
lochy karmiące 
i wysoko prośne

lochy karmiące 
i wysoko prośne

Naszmix SOW 
MIN Plus 4%

40 kg/t paszy 5 0,7 0,8 3,500 375,000 50,000 2,500

lochy luźne 
i nisko prośne

Naszmix Extra 
LP 2,5%

25 kg/t paszy 4 0,7 0,5 4,000 480,000 70,000 3,500

lochy luźne
i nisko prośne

Naszmix SOW 
2,5%

25 kg/t paszy - - - 3,500 400,000 45,000 2,000



2 NaszMix 
Extra PW 4%

Idealna kompozycja witamin, amino-
kwasów oraz makro- i mikroelementów, 
w pełni pokrywa potrzeby rosnących 
zwierząt i gwarantuje ich szybkie 
przyrosty oraz wysoką zdrowotność. 
Kompleks enzymatyczny wpływa dodat-
nio na strawność paszy, natomiast 
dodatek zakwaszacza zapobiega wystę-
powaniu biegunek. Atrakcyjny dla 
zwierząt aromat wpływa na zwiększenie 
pobrania paszy. Zapewnia odpowiednie 
przygotowanie do osiągnięcia wysokich 
wyników w tuczu właściwym.

dlla prosiąt i warchlaków 
(od 10 do 30 kg masy ciała) 
o wysokich wymaganiach 
pokarmowych

NaszMix 
Junior Special 5%

Zawiera zakwaszacz zapobiegający występowaniu 
biegunek oraz fitazę pozwalającą na zwiększenie 
przyswajalności wapnia i fosforu związanego 
w zbożach. Betaina zawarta w premiksie podwyższa 
strawność i wykorzystanie białka paszy. Dodatek 
probiotyku ogranicza rozwój niekorzystnej mikro-
flory w przewodzie pokarmowym. Wysoka 
zawartość witaminy C podnosi odporność na stres. 
Gwarantuje zadowalające przyrosty i zdrowotność 
stada na dobrym poziomie.

3 4

dla prosiat (od 8 tyg.) i warchlaków 
(do 30 kg masy ciała) o standardo-
wych wymaganiach pokarmowych

1 NaszMix 
Pig Min 2,5%

Zawiera preparat enzymatyczny wspo-
magający trawienie paszy i jej wyko-
rzystanie oraz fitazę poprawiającą 
wchłanianie wapnia i fosforu związanego 
w zbożach, a także betainę, która 
poprawia strawność i wykorzystanie 
białka paszy oraz stymuluje przyrosty. 
Dodatek aromatu zachęca zwierzęta do 
większego pobrania paszy, a przeciw-
utleniacz wpływa pozytywnie na trwałość 
i stabilność witamin, których wysokie 
poziomy gwarantują zdrowotność stada 
na zadowalającym poziomie. 

dla tuczników od 30 kg 
masy ciała do uboju

7 NaszMix 
NaszMix Sow 2,5%

Odpowiedni skład witaminowy bardzo dobrze 
przygotowuje lochę do ciąży i wspiera jej 
utrzymanie. Wysoka zawartość witaminy E i kwa-
su foliowego wpływa pozytywnie na przeży-
walność zarodków, biotyna utrzymuje racice 
w dobrym stanie dzięki, czemu zmniejsza brako-
wanie loch. Fitaza podwyższa strawność zbóż 
i wykorzystanie związanych w nich: wapnia, 
fosforu, aminokwasów i mikroelementów, 
natomiast aromat zwiększa atrakcyjność paszy 
i jej pobranie.

dla loch luźnych i nisko prośnych 
(do 90. dnia ciąży) 

NaszMix 5
Sow Min Plus 4%

Wnosi do dawki pokarmowej aminokwasy 
egzogenne, niezbędne do prawidłowego rozwoju 
płodowego prosiąt i właściwego rozpoczęcia 
laktacji. Duża zawartość witamin (A, D3, E) 
pozwala na zachowanie wysokiej zdrowotności 
loch. Dodatek biotyny korzystnie wpływa na 
przemianę materii, poprawia przebieg procesów 
regeneracyjnych macicy i zmniejsza ryzyko 
wystąpienia syndromu MMA. Enzymy paszowe 
poprawiają strawność zbóż, a substancje 
aromatyzujące zachęcają do większego pobrania. 

dla loch wysoko prośnych (od 90. 
dnia ciąży) i karmiących

6 NaszMix 
Extra LP 2,5%

Bogaty w makro-, mikroelementy i wita-
miny gwarantuje liczne mioty i dużą liczbę 
żywo urodzonych prosiąt (kwas foliowy 
i wit. E). Dodatek biotyny wpływa pozy-
tywnie na stan racic i skóry, natomiast 
obecne w nim lizyna, metionina i tryptofan 
poprawiają wykorzystanie białka. Doda-
tek aromatu znacznie poprawia pobranie 
paszy, a zawarty w premiksie kompleks 
enzymatyczny podwyższa strawność 
pasz. 

dla loch luźnych i prośnych 
(do 90. dnia ciąży) o wyso-
kim potencjale genety-
cznym 

NaszMix 
Extra LK 4%
dla loch  wysoko prośnych 
(od 90. dnia ciąży) i kar-
miących

W pełni pokrywa zapotrzebowanie loch na 
składniki mineralne i witaminy, ponadto 
zawiera kompleks enzymatyczny i aro-
mat, dzięki czemu gwarantuje wysokie 
pobranie i wykorzystanie paszy, pra-
widłowy rozwój płodów oraz wysoką 
produkcję mleka w okresie laktacji. 
Pozwala utrzymać lochę w odpowiedniej 
kondycji, przez co wpływa pozytywnie na 
przebieg porodu oraz przygotowuje ją do 
kolejnej rui.


