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Koduloomade heaolu
nimel juba 35 aastat

H

ea klient, Teie käes on Vilomix Finland Oy tootekataloog. Tere tulemast
tutvuma meie laia ja mitmekülgse sortimendiga. Meie valikus on sadu kvaliteetseid tooteid,
mille abil saate parandada oma loomade heaolu ja tervist ning tõhustada tootmist.
Kataloogis tutvustatakse lühidalt
tooteid, mille seast leiate ka Teie loomade ja farmi jaoks sobivad. Toodete kohta leiate rohkem infot kodulehelt www.vilomix.ee.
Vilomix Finland Oy on kliente teenindanud juba 35 aastat, mis on
märk sellest, et oleme suutnud põllumajandustootjate soovide ja vajadustega pidevalt kohaneda.
Uue nime all, Vilomix Finland Oy,
tegutseme alates 1. juunist 2014.
Hiven Oy muutus Vilomix Finland
Oy-ks seoses emaettevõtte Vilomix
Holding AS sooviga kõik Euroopas
tegutsevad Vilomix-i partnerettevõtted ühte koondada. Tänu ühisele organisatsioonile on erinevate
tootjate toodangu vahendamine
lihtsam. Näiteks Vilomix Finland
Oy-l on nüüd võimalus vitamiinilahuseid toota müügiks ka teistele
Vilomix-i ettevõtetele.
Vilomix Finland Oy tootevalikusse
kuuluvad peamiselt Soomes Paimio
tehases valmistatavad tooted. Tänu
kogenud ja kohusetundlikele töötajatele ning edukale tootearendusele
on meil rõõm pakkuda tooteid, mis
sobivad edukalt ka Eesti koduloomade vajaduste rahuldamiseks.

Alati ei ole kasulik kõike ise teha.
Meie tootevalikut täiendavad ka välismaiste kaubatarnijate eritooted.
Selle tulemusel on moodustunud
ainulaadne sortiment, mis tagab
Teie ettevõtmiste edukuse. Pakume
ka paljusid mahetootmiseks sobivaid tooteid. Meie laialdasse tootevalikusse kuuluvad näiteks granuleeritud, pulbrilised ja vedelad
vitamiini-, raua- ja energiatäiendsöödad, mao- ja soolestiku tegevust
soodustavad tooted, mineraalsöödad, lakukivid ja täispiimaasendajad. Müüme ka mitmesuguseid hügieenitooteid, mis sobivad näiteks
udara hooldamiseks, lüpsiseadmete
pesemiseks ja ruumide desinfitseerimiseks.

tes sealjuures arvesse ka keskkonnanõudeid. Meie tooted on ohutud
ja kasutajasõbralikud.

Loomakasvatuses on väga oluline, et
koresööda varumine ja säilitamine
õnnestuks ning loomade söötmisel
kasutataks vaid kvaliteetset sööta.
Sööda edukaks ja konkurentsivõimeliseks säilitamiseks pakume mitmeid bioloogilisi söödakindlustuslisandeid. Meie valikus on tooteid
silode, heina ja erinevate teraviljade
säilitamiseks.

Tegevdirektor
Vilomix Finland Oy

Ka Vilomix-i väetise tootmisel on
pikad traditsioonid. Muuhulgas pakume vedelaid kompleksväetisi, mis
sobivad nii erinevatele köögiviljadele kui ka teraviljadele ja rohumaadele.
Kvaliteedi- ja keskkonnasertifikaatidega on tagatud meie ettevõtte pidev areng ja tegutsemise tõhusus.
Meie eesmärk on klientide vajaduste rahuldamine ja nende tootmise
kasumlikkuse suurendamine, võt-
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Asja tundvad piirkondlikud müügiesindajad muudavad toodete
valiku ja kättesaadavuse lihtsaks
ning mugavaks. Suuremad partiid
tarnime otse Paimio tehasest. Kohaletoimetamine sisaldub toote
hinnas. Oma piirkonna esindaja
kontaktandmed leiate käesolevast
kataloogist.
Võtke ühendust!
Meeldivat koostööd soovides
Timo Lehtimäki

VITAMIINE SISALDAVAD TÄIENDSÖÖDAD
Vitamiinid on teatud grupile loomadele elutähtsad biogeensed ained. Vitamiinide vajadus suureneb
oluliselt stressisituatsioonides ( nt kõrge toodang, poegimine, söötmise- ja sööda muutused, loomade
ümberpaigutamised ja võimalikud haigestumised).
Vitamiinid jagatakse kahte gruppi: rasvlahustuvad ja vesilahustuvad. Rasvlahustuvad vitamiinid on
kõikidele loomadele elutähtsad, kuna talletuvad rasvkudedesse. Kõige olulisem nendest on E-vitamiin,
mis on koos seleeniga tugev antioksüdant, kaitstes rakke vabade radikaalide lõhkuva toime eest. Koos
mõjutavad nad immuunsüsteemi, viljakust ja lihaskoe arengut.
Vesilahustuvad vitamiinid on B- ja C-rühma vitamiinid. Mäletsejaliste vats toodab vesilahustuvaid vitamiine ise, kuid lihtmaolised loomad ja vasikad vajavad neid söödalisanditena iga päev. Stressisituatsioonis vajavad ka mäletsejad vesilahustuvaid vitamiine lisaks. B-rühma vitamiinid on suurel määral
seotud loomade ainevahetuse regulatsiooniga, mistõttu mõjutab nende omastatavus toodangu taset.
Vilomix-i tugevatoimelised vitamiine sisaldavad täiendsöödad tagavad loomadele vajaliku vitamiinide
tarbe.
Kontsentreeritud vitamiine sisaldavaid täiendsöötasid on lihtne kasutada – manustada tuleb vastavalt
puudusttundvatele loomadele/loomade rühmale ja perioodile. Granuleeritud- ja pulbrilised vitamiine
sisaldavad täiendsöödad sobivad erinevatesse söödasegudesse söödaautomaatidega või käsitsi söötmiseks.
Vitamiinilahused on eriti tugevatoimelised täiendsöödad, mida on lihtne doseerida söödasegusse või
joogivee hulka.

PLEX-VITAMIINID
Sisaldavad orgaanilist seleeni.
 Sisaldavad aminohapetega seotud seleeni
 Hästiimenduvad ja kergesti omastatavad
 Turvaline, ei koorma maksa
 Soovitatav tiinetele loomadele -> kindlustab järglaste elujõulisuse
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GRANULEERITUD VITAMIINE SISALDAVAD TÄIENDSÖÖDAD
E-Seleeni 7000 Plex
OrgSe 100 %

Karja-Mix Ässä Plex

100% orgaanilist seleeni sisaldav
mitmekülgne, tugevatoimeline E-vitamiini- ja seleenipreparaat. Tootes
sisalduv C-vitamiin tõhustab E-vitamiini omastamist. E-Seleeni 7000
Plex OrgSe 100 % on soovitatav
kasutada erinevate stressisituatsioonide korral, näiteks poegimise
perioodil või värske vilja söötmisel,
et kompenseerida E-vitamiini vähesust.

• Seleeni sisaldus 50 mg/kg, E-vita-

miini sisaldus 7000 mg/kg
tsinki ning C-, B6- ja
B12-vitamiini
Saadaval ka biotiinilisandiga

• Sisaldab
•

15 kg ja 750 kg kott

Eriti mitmekülgne, lüpsilehmadele
mõeldud A-, D- ja E-vitamiinipreparaat. Sisaldab lüpsiperioodi alguses
vajaminevaid tähtsaid vitamiine:
maksa tegevust tõhustavat niatsiini ja rasvade ainevahetust toetavat
koliini. Uuendatud koostis on kohandatud lüpsilehmade tänapäevase söötmisega. Sobib kasutamiseks
ka uttedele.

• D-vitamiini 500 000 RÜ/kg, E-vitamiini 4 000 mg/kg

• Seleeni sisaldus 30 mg/kg
• Energia ainevahetust toetavad vitamiinid
biotiini, tsinki ja seleeni,
mis on 100% orgaaniline

• Lisatud

20 kg ja 800 kg kott

E-Seleeni 6000
Tugevatoimeline ja ökonoomne granuleeritud E-vitamiini- ja seleenipreparaat
kõikidele koduloomadele. Sobib kasutamiseks mahetootmises. Sisaldab lisaks
tsinki, mis tugevdab immuunsüsteemi. • Seleeni sisaldus 40 mg/kg • Saadaval
ka biotiini lisandiga ja orgaanilise seleeniga.
Saadaval erineva seleenisisaldusega:

• 100 % orgaaniline seleen
• 50 % orgaanilist seleeni
• kogu seleen anorgaanilisena
20 kg ja 800 kg kott

VITAMIINILAHUSED

Kotieläinten
(koduloomade)
ADEK

E-Seleeni Vahva
liuos (tugevatoimeline lahus)

Mitmekülgne A-, D-, E- ja
K3- vitamiine sisaldav,
kõikidele koduloomadele
mõeldud universaalne vitamiinilahus.

•
•

Eriti
tugevatoimeline
E-vitamiinilahus koduloomadele. Tugevatoimeline
E-seleeni on vajalik äsja
koristatud või värskelt
Sisaldab orgaanilist se- konserveeritud teravilja
söötmisel. Efektiivne ja
leeni
kiire toime seleenivaeguse
Vajalik annustada vaid sümptomite ilmnemisel.

üks kord nädalas
sisalduv K-vitamiin vajalik seedehäirete korral

• Koostises

30 l ja 210 l

Tiovita

Kalamaksaõli

Universaalne
vitamiine
sisaldav täiendsööt, mis
sobib kõikidele koduloomadele. Tiovita sisaldab
lisaks A-, D-, E- ja K3-vitamiinidele ka B-rühma vitamiine ning seleeni.

Kalamaksaõli
sisaldab
looduslikke A-, D-ja E-vitamiine ning organismile
hädavajalikke omega 3rasvhappeid.

• Täiuslik polüvitamiinide

pakett halva kvaliteediga
söötade ning loomade
suurte stressisituatsioonide leevendamiseks.

• Seleeni

sisaldus 100
mg/l ja E-vitamiini sisal- 5 l ja 30 l
dus 75 000 mg/l

30 l ja 210 l
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• Garanteerib

terve naha
ja ilusa karvkatte

5 l, 30 l, 200 l ja 900 kg

LOOMADE VILJAKUS
SÕLTUB PALJUDEST TEGURITEST
Toodangu stabiilsed tulemused eeldavad häid viljakusnäitajaid. Viljakust mõjutavad mitmed asjaolud,
nt valguse olemasolu, toitainete omastatavus, energiatasakaal ja farmi keskkond.
Seleeni, vase, mangaani, joodi ja tsingi puudujääk ratsioonis omavad viljakusele negatiivset mõju. Läbiviidud uuringud näitavad, et nt A-vitamiinil ja beeta-karoteenil on selge mõju sigade ja veiste viljakusnäitajatele. E-vitamiin parandab rakumembraanide pinna kaitsvat toimet ja tagab rakkude normaalse
elutegevuse.
Tiinestamise hetkeks on kõige tähtsam tagada looma õige kehakonditsioon ja optimaalne energiaga
varustatus.

VITAMIINID/MIKROELEMENDID, ERITÄIENDSÖÖDAD
Hiveplex
Sisaldab sigivuse ning sõrgade ja udara tervise seisukohalt olulisi mikroelemente. Valmistamisel on kasutatud eriti hästi imenduvaid mikroelementide glütsiinkelaate. Need orgaaniliselt seotud mineraalid imenduvad organismis aminohapete kaudu ja nende omastatavus loomade poolt on kõrge.

• Sobib veistele, sigadele ja hobustele
• Sisaldab tsinki, mangaani, vaske ja seleeni
5 kg ja 20 kg

Hivetiini
Biotiini ja mikroelemente sisaldav täiendsööt koduloomadele. Hivetiin mõjub eriti hästi
sõrgade/kapjade tervisele ja karvkattele. Biotiin ja tsink on sõrgade sarvkesta moodustumisel vajalikud ained. Tugevate sõrgade heaoluks on lisaks tarvis ka piisavalt kaltsiumit.
20 kg

Merevetikapulber
Kuivatatud ja jahvatatud Ascophyllum nodosum – merevetikas. Merevetikat soovitatakse loomadele anda mineraalainete-, mikroelementide-, vitamiinide- ja aminohapete vajaduse rahuldamiseks.
20 kg
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VITAMIINID/MIKROELEMENDID, ERITÄIENDSÖÖDAD
Kiimanni
Viljakuse parandamiseks ja tiinestumisega seotud probleemide ennetamiseks mõeldud
täiendsööt veistele. Kiimanni sisaldab beeta-karoteeni ja eluspärmi. Eluspärm parandab
sööda seeduvust, suurendab söömust, mille tõttu paraneb omakorda lehma energiatasakaal.

• Sisaldab A-, D- ja E-vitamiine, niatsiini ja tähtsamaid mikroelemente
• Kasutamine 100 g lehma kohta päevas poegimisest kuni seemendamiseni
7 kg ämber ja 15 kg kott (granuleeritud)

ÕNNESTUNUD POEGIMINE
– EDUKAS LÜPSIPERIOOD
Poegimine on lehma laktatsioonitsükli vältel kõige
keerulisem etapp. Ühel hetkel energia- ja kaltsiumi
vajadus mitmekordistub. Samal ajal on vaja taastuda raskest füüsilisest pingutusest. Lehma ettevalmistamist poegimisjärgseks perioodiks tuleks alustada
juba kinnisperioodil.
Poegimispäeval peab lehm saama vastavalt janule vabalt vedelikku juua. Poegimishalvatuse vältimiseks tuleks jooki pakkuda juba enne poegimist või hiljemalt
kohe peale poegimist. Sageli on võimalik halvatust
ennetada, manustades poegivatele lehmadele doosi
Vilomix`i kaltsiumit sisaldavat täiendsööta. Kaltsiumipuudus halvab kogu lihaskonna ja peatab vatsategevuse. Seoses poegimisega, täheldatakse sageli ka
magneesiumipuudust, kuid magneesiumit kui kaltsiumit sisaldavat täiendsööta manustades on võimalik probleemi ennetada. Ennetamine on väga tähtis,
kuna haigestumine suurendab alati uute haiguste lisandumise riski. Laktatsiooni alguses on eriti tundlik
udar.
Kaltsiumi vajaduse järel on tähtsuselt teisel
kohal lehma veresuhkru- ja optimaalse energiataseme kontrollimine. Energiapuudus kõrgetoodangulistel lehmadel põhjustab ainevahetushaigust, mida nimetatakse ketoosiks.
Ketoosi sümptomiteks on lahjumine, veresuhkru taseme langus ja isutus. Enamikul juhtudel kliinilist ketoosi ei avaldu, kuid lehma
veresuhkru tase on madal ja rasvkoe energiaallikana kasutamine suur. See on subkliiniline
ketoos, mis vähendab toodangut, halvendab
loomade tervislikku seisundit ja põhjustab lehmade sigivusprobleeme.

0
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Joonis: Lehma energiabilansikõverad poegimisjärgsel perioodil
piima tootmiseks

7

KALTSIUMIT SISALDAVAD TÄIENDSÖÖDAD
Poegimishalvatus on mitmeid laktatsioone lüpsnud lehmade seas levinud haigus. Selle põhjuseks on
vere kaltsiumitaseme langus laktatsiooni algfaasis. Poegimishalvatuse riske saab vähendada suu kaudu
manustatavate kaltsiumit sisaldavate täiendsöötadega.

ERITÄIENDSÖÖDAD POEGIMISHALVATUSE VÄLTIMISEKS
Calprox
Eritäiendsööt lehmadele, kellel on poegimishalvatuse risk. Calprox sisaldab kiiresti imenduvat kaltsiumit ja propüleenglükooli. Sama täiendsöödaga saab vältida ka kaltsiumi- ja
energiapuudust.

• Kiire mõju ja väike annustamise kogus
• Kaltsium ja energiasööt üheskoos
5l

Minergel
Geelilaadne eritäiendsööt poegimishalvatuse vältimiseks. Saadaval ka kergesti käsitletav
annustamispüstol.

• Ei ärrita limaskesta
• Üks pudel = 45 g kaltsiumit, poegimise jooksul antakse lehmale 1-4 pudelit, vastavalt
poegimishalvatuse raskuse sümptomitele

5l

MAGNEESIUMIT SISALDAVAD TÄIENDSÖÖDAD
- KARJAMAATETAANIA VÄLTIMISEKS
Magneesiumipuudus (karjamaatetaania) võib kevaditi, lehmade karjatamisperioodi alguses, olla tavaline probleem. Tasakaaluhäired ja lihaskrambid on vere magneesiumipuuduse sümptomid. Närvutatud silo kõrge kaaliumisisaldus halvendab magneesiumi omastatavust ja sellisel juhul võib magneesiumipuudus tekkida ka farmispidamise korral.

Magneprox
Rohkesti magneesiumit sisaldav tõhus geelilaadne toode karjamaatetaania vältimiseks ja
vere magneesiumisisalduse säilitamiseks. Manustatakse lihtsalt käsitsetava dosaatori abil.

• Magneesiumit 18 g/l
• Sisaldab ka propüleenglükooli
5l
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ENERGIATÄIENDSÖÖDAD
Vilomix-i tootevalikusse kuuluvad ka mõned erilisemad energiatäiendsöödad. Nende kõikide eesmärgiks on loomade veresuhkru taseme tõstmine ja söögiisu tekitamine. Energiatäiendsöötasid võib kasutada ka poegimiseelseks söötmiseks ( tiinuse lõppstaadiumis) kõrge energiasisaldusega sööda lisana.

ERITÄIENDSÖÖDAD KETOOSI VÄLTIMISEKS

Hivetona
Rohkesti propüleenglükooli ja melassilõike sisaldav granuleeritud energiatäiendsööt. Sisaldab ka maksatalitlust toetavaid aineid nagu niatsiin ja kaitstud koliin.

• Sobib hästi söödaautomaatidesse
• Päevane kogus looma kohta 0,5-1 kg/päevas
15 kg ja 800 kg

Hivetona-liuos
Maitsev ja universaalne energiatäiendsööt ketoosi ennetamiseks. Hivetona-lahus sisaldab
propüleenglükooli, suhkuralkoholi (polüool) ja glütserooli. Koos tõstavad need ained kiiresti
lehma veresuhkru taset ja säilitavad hea söögiisu. Rohke melassisisaldus parandab maitset.

• Sobib hästi söödarobotitesse ja otse söödasegudele lisatuna
• Saadaval ka biotiiniga
33 kg, 230 kg ja 1200 kg

Propyleeni 80
Kange propüleenglükooli sisaldav täiendsööt. Lisaks propüleen 80-le sisaldab toode ohtralt
veresuhkru taset tõstvat propüleenglükooli.

• Sisaldab ka niatsiini, koliini ja B12-vitamiini
• Väike annustamise kogus, ökonoomne toode
30 kg, 210 kg ja 1050 kg

Naprox
Efektiivne energiatäiendsööt universaallahusena ketoosi ennetamiseks ja vere suhkrusisalduse hoidmiseks. Naproxi manustatakse viiepäevaste kuuridena. Kiire toime põhineb
kolme erineva aine koosmõjul, tõstes veresuhkru taset.

• Kõrge niatsiinisisaldus
• Mitmekülgne ja efektiivne koostis
10 l, 30 l, 210 l ja 1000 l

FinnEnergy
Äsja poeginud lehmadele mõeldud joogipulber. Toode sisaldab vatsamikroobe aktiveerivat
eluspärmi ja mikroobide energiaallikana tarvitatavaid suhkruid. FinnEnergy sisaldab poegimisest kurnatud lehmale vajalikke vitamiine, mikroelemente ja elektrolüüte.

• Taastab poeginud lehmadel vedeliku tasakaalu
• Sisaldab rohkesti E-vitamiini ja kiiresti omastatavat energiat lehma immuunsuse toetamiseks

5 kg
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VATSA HEAOLUKS
Hiven Pellava
Granuleeritud linaseemnejahu, mille limaaine ehk mutsiin on traditsiooniline vatsa ja soolestiku mikrofloora stabiliseerija. Lisaks sisaldab linaseemnejahu rohkesti kvaliteetset proteiini ja energiat.

• Sisaldab Omega-3- ja 6-rasvhappeid
• Kõrgekvaliteedilise proteiini allikas
15 kg

Hiven Parafin
100% parafiiniõli. Parafiiniõli aitab kaasa puhituse korral vatsas tekkivate mullide lagundamisele.

• Hea toode veistele suve alguses, kui karjatatakse ristikulistel- või looduslikel rohumaadel
• Noorloomadele sobib ka kõhukinnisuse korral
5l

SOOLESTIKU HEAOLUKS

SOOLESTIKU HEAOLU ON HEA KASVU EELDUS
Kogu looma soolestik on hõivatud sööda seedeprotsessiga, avaldades loomade vastupanuvõimele haigustekitajate vastu positiivset mõju. Kahjulikud soolestiku mikroobid tarbivad alati energiat ja pidurdavad juurdekasvu. Halvimal juhul tekitavad kõhulahtisuse. Kõhulahtisuse probleemid kahjustavad
põrsastel ja vasikatel tundlikke soolehatte ja vähendavad toitainete imendumist. Äge kõhulahtisus loomade varajases kasvufaasis võib pidurdada loomade arengut ja kasvu nii palju, et loom tuleb karjast
kõrvaldada. Kõhulahtisuse raviks ja ennetamiseks on Vilomixil tootevalikus mikrofloorat tasakaalustavaid piimhappebaktereid sisaldavaid ning väljaheidet tahkemaks muutvaid täiendsöötasid. Elektrolüüdid sobivad hästi kõhulahtisuse raviks, kuid ka kõhulahtisuse ennetamiseks, näiteks võõrutamisel.

Tehobakt
Piimhappebaktereid sisaldav täiendsööt vasikatele ja põrsastele. Tehobakti soovitatakse
kasutada kõhulahtisuse ja seedehäirete kahtluse korral.

• Turvaline piimhappetoode soolestiku mikrofloora kaitseks igasuguse antibiootikumi ravi
korral

• Sobib soolestiku mikrofloora tasakaalustamiseks kõikidele koduloomadele, ka hobustele
1 kg

Lifestart
Ternespiima ja piimhappebaktereid sisaldav vitaminiseeritud pasta vastsündinud loomadele. Lisaks sisaldab Lifestart kergesti imenduvaid rasvu, mis on nõrkadele loomadele
heaks energiaallikaks. Manustatakse spetsiaalse püstoliga.

• Hea toode immuunsuse tõstmiseks kehva kvaliteediga ternespiima korral
100 ml
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KÕHULAHTISUSE KORRAL GARANTEERI
VEDELIKE PIISAV OLEMASOLU
Organism kaotab kõhulahtisuse korral suurel hulgal vedelikku, mis võib põhjustada märkimisväärset
dehüdratatsiooni või lihaskoe kuivumist. Kuigi bakterid ja viirused on kõhulahtisuse põhjustajad, on
surmajuhtumite põhjustajaks sageli just vedelikupuudus ja organismi elektrolüütilise tasakaalu ning
keha pH-taseme muutus.
Tavatingimustes kasutab organism eluprotsessiks soolestikust imenduvat vett ning vedelikke siirdub
organismist ka tagasi soolestikku. Kõhulahtisuse korral on see ringlus häiritud. Kõhulahtisuse erijuhtudel võib vedelike imendumine soolestikust organismi olla normaalne, kuid vedelike siirdumine tagasi
soolestikku võib olla suurenenud. Esineb ka juhtumeid, mil vedelike imendumine soolestikust organismi on häiritud.
On tähtis anda loomale piisavalt elektrolüüdilahust ja vedelikke ajal, mil suu kaudu annustamine on
veel võimalik (olemas imemis- ja neelamisrefleks). Elektrolüüte on soovitav manustada veega segatult
eraldi joogina piima või täispiimaasendajaga jootmise järel. Piima või täispiimaasendajat ei tohi veega
lahjendada, sest see halvendab piima kalgendumist maos.
Vilomix`i elektrolüüdid sisaldavad lisaks olulistele sooladele ka energiat andvat glükoosi ja toitainete
imendumist soodustavat maltodekstriini.

ELEKTROLÜÜDIPULBRID

Maltolyt Forte
Pulbriline elektrolüüt, mis aitab loomade mao- ja seedehäirete korral taastada vedelike- ja
soolade tasakaalu. Sisaldab ka glükoosi ja imendumist soodustavat maltodekstriini.

• Põhitoode kõhulahtisuse korral organismis tekkiva vedelikupuuduse taastamiseks
10 kg

Hivepect Pro
Mitmekülgne ja kvaliteetne pulbriline elektrolüüt vasikate, põrsaste ja lammaste mao- ja
seedehäirete korral. Sisaldab lisaks sooladele kiudainet, mis stimuleerib soolehattude tegevust.

• Piimhappebakterid tagavad soolestiku tasakaalustatud mikrofloora
• Patenteeritud Progut takistab kahjulike bakterite kinnitumist soolehattudele ja tagab
soolestiku heaolu

• Patenteeritud Sucram-maitseaine parandab glükoosi ja soolade imendumist
6,3 kg
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MINERAALSÖÖDAD
Eduka söötmise üheks alustalaks on söödaratsiooni mineraalainete sisalduse tasakaalustamine. Mineraalainete kaudu rahuldab organism vajadust kaltsiumi, magneesiumi, fosfori, naatriumi ning tähtsamate mikroelementide järele. Õige mineraalainete kogus ja vahekord tagab loomade hea tervise ning
võimaldab toodangu taset tõsta. Mineraalsöötade valikust leiad põhitooted erinevate koduloomade liikidele. Probleemsete olukordade korral on võimalik tellida erinevaid mineraalsööda segusid ning kontsentreeritud vitamiine sisaldavaid tooteid.
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MELICA- MINERAALSÖÖDAD

Nurmi Mira
Pulbriline, kõrge kaltsiumi- ja magneesiumisisaldusega mineraalsööt. Sobib eriti hästi lüpsilehmadele karjatamisperioodil. Farmispidamisel sobib kaaliumirikka silo lisandiks.
20 x 25 kg ja 1000 kg

Ape Mira
Soodne kaltsiumit sisaldav pulbriline mineraalsööt. Sobib hästi kohapeal valmistatud söödasegudesse ja lüpsilehmade söödaratsioonidesse.
1000 kg

Ape Mira Premium
Pulbriline magneesiumit sisaldav mineraalsööt. Sobib amm- ja kinnislehmadele ning lüpsilehmadele koos kaltsiumit sisaldava mineraalsöödaga. Kõrge E-vitamiini- ja mikroelementide sisaldus.
1000 kg

Kasvu Mira
Granuleeritud, karjatamis- ja farmispidamise perioodiks mõeldud universaalne mineraalsööt. Sisaldab rohkesti kõrgetoodangulistele lehmadele vajalikku kaltsiumit, naatriumit ja
magneesiumit.
20 x 25 kg

Mahti Mira
Lihaveistele ja lüpsilehmadele mõeldud pulbriline kaltsiumit sisaldav mineraalsööt, milles
on ka fosforit. Kõrge E- ja D-vitamiini sisaldus.
20 x 25 kg ja 1000 kg

Lammas Mira
Lammastele mõeldud pulbriline tasakaalustatud vaske mittesisaldav mineraalsööt. Teiste söötadega kergesti segatav. Sobib lammastele ja talledele aastaringseks kasutamiseks.
20 x 25 kg
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MINERAALSÖÖTADE SEGUD

MINERA TOOTESARI
Minera sarja mineraalsöötade valmistamiseks kasutatakse patenteeritud tehnoloogiat, mille tulemusena saadakse homogeenne, saastamata ja maitsev mineraalsööt.

Minera Calcium
Rohkesti kaltsiumi sisaldav mineraalsööt, mis on mõeldud kõrgetoodangulistele lüpsilehmadele. Mineraalsööt
sisaldab rikkalikult magneesiumi ja juurde on lisatud fosforit. Sobib hästi ka noorkarjale. Kaltsiumi ja fosfori suhe
on 7:1.
25 kg

Minera Phosphorus
Fosfori sisaldav mineraalsööt kinnislehmadele. Kaltsiumi ja fosfori suhe 1:1.
25 kg

Minera Selenium
Rohkesti magneesiumi, kaltsiumi sisaldav fosforiga mineraalsööt. Eriti soovitatav kasutada keskmise toodanguga
lüpsilehmadele ja suure kaltsiumisisaldusega silode söötmisel. Kaltsiumi ja fosfori suhe 3,3:1.
25 kg

Minera Sheep
Vaske mittesisaldav mineraalsööt lammastele. Kaltsiumi ja fosfori suhe 1,5:1.
25 kg
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TEISED MINERAALSÖÖDASEGUD JA EELSEGUD
Hiveblend High Mag Plus
Vedel kontsentreeritud magneesiumit-, fosforit- ja mikroelemente sisaldav söödalisand veistele.
Vedelikus sisalduvad mineraalained ja mikroelemendid imenduvad organismi kiiresti.

• Annustatakse

joogivette

200 kg ja 1200 kg

Sikakivennäinen
Sigadele mõeldud universaalne tasakaalustatud teraviljarikastesse jõusöötadesse sobiv mineraalsööt. Sobib emistele, põrsastele ja nuumikutele. Sobib kasutada mahetootmises.
25 kg ja 900 kg

Kanakivi Poultry Mineral
Nokkimiskivi on mõeldud kanade heaolu suurendamiseks. Nokkimine on kanade loomulik
käitumine. Nokkimiskivi leevendab kanade stressi ja vähendab teiste kanade nokkimist.
15 kg

KanaPre
Eelsegu munevatele ja kasvueas kanadele. Lisaks lubjas sisalduvatele mineraalidele sisaldab vajalikke mineraalaineid, mikroelemente, vitamiine, värvainet ja aminohappeid.

• Saadaval kantaksantiini (munakollase värvaine) ja/või ensüüm fütaasi lisandiga
• Saadaval ka mahetootena
25 kg ja 800 kg
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AINULAADSED VILOLIX™LAKUKIVID
Kvaliteetsete Vilolix™- lakukivide põhitooraineks on melass, taimeõli ning mineraalainete ja vitamiinide
segud. Vilolix™ - lakukivid soodustavad lehmade süljeeritust. Lakukivides sisalduvad suhkrute estrid
alandavad vatsavedeliku pindpinevust ja võimaldavad mikroobidel pääseda söödaosakeste pinnale. See
parandab vatsamikroobide tegevust, sööda seeduvust ning söömuse suurenedes suureneb toodangu
tase.
Vilolix™ -lakukivide manustamine on isereguleeriv: lakukivi lakuvad esmalt need loomad, kellel on energia- või teatud toitainete puudus. Vilolix™ - lakukivid on ilmastikukindlad ja nende abil on lihtne täita
kõikide üksikloomade energia-, vitamiinide- ning mineraalainete- ja mikroelementide vajadus.
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TÕSTAB LOOMADEL
TOOTLIKKUST
• Suurendab piimatoodangut/juurdekasvu
• Parandab viljakust
• Vähendab poegimisjärgset haigestumise
riski

VILOLIX™ TOIME
-> Suurendab vatsamikroobide aktiivsust
-> Parandab söötade seeduvust ja omastatavust
-> Täidab iga looma toitainete vajaduse

KASU LOOMAKASVATAJALE
• Silo tootlikkuse tõstmine
• Väiksemad veterinaarkulud
• Vastupidavamad lehmad, suurem toodang
lehma kohta

Kinnislehmad

Lakukivi karjatamisperioodil
™

Kinnislehmad

Lakukivi mullikatele
™

POEGIMINE

™

VANUS > 6 KUUD

Lakukivi farmispidamisel

POEGIMINE

VILOLIX™-KASUTAMISJUHEND
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™ LYPSY

™

Lüpsilehmad

™ LYPSY
™

Lüpsilehmad

Farmispidamisel
Karjatamisperioodil

LAKUKIVID
Vilolix™ Lypsy
Maitsev melassipõhine lakukivi soodustab vatsategevust ja on lisaenergiaallikaks farmiperioodil.Suurendab silo söömust ja parandab selle seeduvust. Sobib kõikidele veistele.

• Heaks A-,D- ja E-vitamiini ning mikroelementide lisaallikaks kõrgetoodangulistele
lehmadele

• Vähendab poegimisjärgseid ainevahetushaigusi
• Sobib suurepäraselt ka noorkarjale
22,5 kg ja 80 kg

Vilolix™ Magnesium
Maitsev magneesiumit ja energiat sisaldav lakukivi karjamaale ja farmi. Sisaldab kergesti
lahustuvaid toitaineid, nagu vatsamikroobide elutegevuseks vajalik melass. Parandab koresööda omastatavust.

• Sisaldab rohkesti (10,5%) magneesiumit -> aitab vältida karjamaatetaaniat
22,5 kg ja 80 kg

Vilolix™ Umpi
Spetsiaalselt kinnislehmadele mõeldud energiat ja mineraalaineid sisaldav lakukivi. Sisaldab kõiki kinnislehmadele vajalikke vitamiine ning mineraal- ja mikroelemente. Kõrge
E-vitamiini ning hästi imenduva orgaanilise seleeni sisaldus tagavad vasikate elujõulisuse.

• Kinnislehmadele lihtne annustada
• Hoiab vatsamikroobid aktiivsed, lisab vatsale mahtuvust ja valmistab selle ette tulevaseks rohkeks kiudaine seedimiseks

22,5 kg ja 80 kg

Vilolix™ Natur
Mahetootmisse mõeldud energiat ja mineraalaineid sisaldav lakukivi veistele ja lammastele. Katab loomade energia- ja mineraalainete vajaduse.

• Tõhustab vatsamikroobide tegevust

Parandab karjamaarohu ja silo seeduvust ning toitainete omastatavust
Suurendab toodangut ja tugevdab tervist

22,5 kg ja 80 kg

Vilolix™ Menthol
Mentooli sisaldav melassipõhine lakukivi vasikatele ja lammastele. Vilolix Mentholi looduslikud koostisained leevendavad hingamisteede haigusi. Väga maitsev lakukivi, meelitab
lakkuma ja soodustab vasikate koresööda söömust.

• Toode sisaldab tähtsamaid vasikatele vajalikke vitamiine ja mikroelemente
• Sisaldab eukalüpti, mentooli ja aniisi
• Tõstab vasikate heaolu -> vähendab vasikate stressi ja käitumishäireid, näiteks teiste vasikate imemist

5 kg ja 22,5 kg
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MINERAALSED LAKUKIVID

Kõik mineraalsed lakukivid sisaldavad mineraal- ja mikroelemente ning vitamiine ja sobivad kasutada
mahetootmises. Nuolux-lakukivi kulu päevas on veistel vaid 100-200 g looma kohta.

Nuolux
Nuolux on mitmekülgne, rohkelt magneesiumit sisaldav veistele mõeldud lakukivi, mis sobib mineraal- ja mikroelementide allikaks karjatamisel ning farmispidamisel. Nuolux sisaldab lisaks magneesiumile veel kaltsiumit, fosforit, naatriumit ning mitmesuguseid mikroelemente ja ADE- vitamiine. Nuolux sobib kõikidele veistele aastaringseks kasutamiseks.

• Sisaldab seleeni 50 mg/kg, millest osa on orgaanilisel kujul
20 kg ja 50 kg

Nuolux Tunnutus
Nuolux Tunnutus on kinnislehmadele mõeldud lakukivi. Sisaldab optimaalses suhtes mineraal- ja mikroelemente. Lisaks sisaldab veel ADE- vitamiine.

• Soovitatav kasutada kinnisperioodil ainsa mineraalainete allikana
• Sisaldab seleeni 50 mg/kg, millest osa orgaanilisel kujul
20 kg ja 50 kg

Nuolux Vitamin
Nuolux Vitamin on mitmekülgne vitamiine, mineraalained ja mikroelemente sisaldavaks
lakukivi veistele. See sobib suurepäraselt ka sisesöötmisperioodil lüpsilehmadele ning aastaringseks kasutamiseks lihaveistele ja mullikatele.
20 kg

Nuolux Lammas
Nuolux Lammas on rohkelt magneesiumit sisaldav lammastele mõeldud lakukivi, mis on
heaks mineraal- ja mikroelementide allikaks karjatamisel ja farmis. Sisaldab lisaks magneesiumile veel kaltsiumit, fosforit, naatriumit, mitmesuguseid mikroelemente ja ADE- vitamiine. Nuolux Lammas sobib kõikidele lammastele aastaringseks kasutamiseks.

• Ei sisalda vaske
• Sisaldab seleeni 25 mg/kg, millest osa orgaanilisel kujul
20 kg

CalseaVit
CalseaVit on veistele mõeldud rohkesti E- vitamiini, mineraal- ja mikroelemente sisaldav
lakukivi, mis sobib kasutamiseks karjatamisel ja farmispidamisel. CalseaVit sisaldab ka
kaltsiumit, fosforit, magneesiumit ja naatriumit. Sobib kõikidele veistele aastaringseks kasutamiseks.

• Võimalik kinnitada nööriga (keskel auk) või asetada spetsiaalsele lakukivi alusele
15 kg
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TÄISPIIMAASENDAJAD JA TÄISSÖÖDAD
PÕRSASTELE JA VASIKATELE
Vilomix`i täispiimaasendajate tootmisprotsessis on kasutatud kõrgekvaliteedilist ja võimalikult hästi
seeduvat toorainet. Piimarasv on homogeniseeritult mikrokapslitena nn proteiinikuulikestes. Sel viisil saab noorloom söödast võimalikult palju kasvamiseks vajalikke toitaineid ja väheneb kõhulahtisuse
risk. Hoolikalt läbimõeldud tootmisprotsess võimaldab täispiimaasendajaid kasutada automaatjootjates. Täispiimaasendajad sisaldavad seedetrakti tegevust parandavaid ja tervist tugevdavaid aineid
nagu prebiootikumid, piimhappebakterid ja patenteeritud Progut (toimib soolestiku mikrofloora parandajana). Vilomix`i täispiimaasendajad ja täissöödad on GMO-vabad tooted.

TÄISPIIMAASENDAJAD

Lactolus
Lactolus sobib vasikatele ternespiima saamise perioodi järgselt kuni võõrutamiseni. Pulber
lahustub hästi, mistõttu sobib jootmiseks käsitsi ja automaatjootjatest.

• Kõrge rasva- ja proteiinisisaldusega -> hea juurdekasv
• Sisaldab vasikatele tähtsaid vitamiine ning mikroelemente
25 kg

Nuklospray Yoghurt
Nuklospray Yoghurt on mõeldud esimeseks lisasöödaks kõikidele imetavatele põrsastele.
Nuklospray Yoghurt suurendab põrsaste kuivaine söömust ja energia omastatavust. Põrsaste hea kuivaine söömus leevendab võõrutusega kaasnevaid probleeme.

• Ühtlane põrsaste kasv kogu pesakonnas
• Vähendab põrsaste suremust
• Vähendab emise koormust suurte pesakondade korral
10 kg
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TÄISSÖÖDAD

Lactolus Starter Mysli
Eriti maitsev täissööt vasikatele. Antakse juba paari päeva vanustele vasikatele. Maitsva
täissööda söömine arendab vasika vatsahatte ja kiirendab mäletsemisrefleksi teket. Nelja
nädala möödudes võib Lactolus Starter Mysli asendada tavalise vasikasöödaga nagu Vasikka Melica.
20 kg

Porcistart
Granuleeritud ja väga maitsev põrsaste prestartersööt. Koosneb mitmekülgsest hästi seeduvast toorainest, mis tagab põrsaste hea juurdekasvu ja terve seedetrakti. Porcistart tagab imetavate põrsaste optimaalse sööda omastamise. Porcistarti söötmisel peab puhas
joogivesi pidevalt kättesaadav olema. Söödanõusid tuleb regulaarselt puhastada. Porcistart`i soovitatakse kasutada ka peale võõrutamist.
20 kg ja 800 kg kott
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SILOMIX®- i KÄSITLEMINE

-

MÕISTLIK LAHENDUS SÖÖDA SÄILITAMISEKS

Uudne SILOMIX®- i käsitlemine võimaldab kombineerida igale olukorrale sobivaid bakterite ja ensüümide vahekordi. SILOMIX®- i käsitlemine seisneb erinevate bakterite ja
ensüümide pakendite kombineerimises, mille tulemusel saadakse optimaalne kindlustuslisand.
Kõikidele Silomixi segudele võib lisada Silomix®- i ensüüme ning värvainet (aitab eristada valmislahust teistest lahustest). Kõik Silomix®- i tooted sobivad kasutamiseks ka
mahetootmises.
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TÄNAPÄEVANE SÖÖDA SÄILITAMINE
PÕHINEB BAKTERITE TÖÖL
Bioloogiline sööda säilitamine põhineb erinevate piimhappebakterite tegevusel. Erinevates keskkonnatingimustes (pH tase) kasvanud piimhappebakterid tekitavad erinevaid käärimisprotsesse. Eritüübilised silod koristatakse silomaterjali erineva kuivainesisalduse juures, mis põhjustab erineva kvaliteediga
fermentatsiooni protsesse. Näiteks kaunviljaliste sileerimine on tõeline väljakutse seoses liblikõieliste
kõrge puhverdusvõime tõttu. Kaunviljalisi sisaldava sööda sileerimiseks tuleb kindlustuslisandit valida
eriti hoolikalt, et oleks tagatud maksimaalne happe tootmine. Erinevate silode kvaliteedi tagamiseks on
turvaline panustada õigete kindlustuslisandite valikusse. Tuleks valida algmaterjalile ja saagi koristusmomendi ilmastikuoludele sobiv kindlustuslisand.

KORESÖÖDA SILEERIMINE
zz Märgsilo puhul on oluline pH taseme kiire langetamine.

ÖÖpH- taset saab kiiresti langetada erinevaid homofermentatiivseid piimhappebaktereid kasutades.
Need kasvavad erinevate pH tasemete juures
kiiresti ja toodavad tugevatoimelist piimhapet.
zz Närvutatud

silo säilitamiseks tuleb tõkestada pärm- ja
hallitusseente kasvu.
ÖÖHeterofermentatiivsed piimhappebakterid lagundavad osa enda toodetud piimhappest edasi
muudeks fermentatsiooni komponentideks, mis
üheskoos pärsivad pärm- ja hallitusseente kasvu.
See vähendab sööda järelkuumenemist ja toitainete kadu.

zz Sööda suur proteiinisisaldus raskendab pH taseme lan-

getamist.

ÖÖSööda proteiinisisaldust suurendab rohke väetamine, taimede valik ja varajane niide.
ÖÖKui sööda proteiinisisaldus on kõrge, tasub sileerimisel suurendada homofermentatiivsete bakterite hulka.

Homofermentatiivsed piimhappebakterid toimivad erinevate pH tasemete juures ja langetavad pH-d kiiresti.

zz Ensüümide

toimel hemitselluloos lõhustatakse ning
tselluloosikiud muutuvad ligipääsetavaks.
ÖÖTänu kiudude ligipääsetavusele jääb taimemahl
paremini sööda sisse.
ÖÖSee tagab lisatud bakteritele vajalike toitainete
kättesaadavuse.
ÖÖVatsamikroobidel tekib suurem kokkupuutepind,
mis kiirendab sööda seeduvust vatsas.

Tselluloosikiud
Mikroobid

Heterofermentatiivsed bakterid toodavad peale piimhappe ka muid fermentatsiooni komponente, mis väldivad pärm- ja hallitusseente kasvu.

Hemitselluloos
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SILOMIX®-i VALMISPAKENDID

Silomix® Wet
Sisaldab kiiresti ja tõhusalt pH- taset langetavaid piimhappebaktereid, mis toimivad
hästi märgades söötades (kuivaine sisaldusega 18-26 %). Kasutamise kogus on 2 pakki
50 tonni silomaterjali kohta. Optimaalsete tingimuste korral piisab ka 1,5 pakist 50 tonni
silomaterjali kohta. Raskete tingimuste korral, näiteks silomaterjali toorproteiini sisaldus üle 17 %-i, tuleks juurde lisada 0,5 pakki 50 tonni silo kohta

Silomix® Ferm
Põhitoode, millega sileeritakse suurem osa silodest. Sobib söödale kuivaine sisaldusega
vahemikus 20-36 %. Sisaldab pH- taset langetavaid ning järelkuumenemist takistavaid
piimhappebaktereid. Kasutamise kogus on 2 pakki 50 tonni silomaterjali kohta.

Silomix® Dry
Kuivsilo säilitamiseks mõeldud segu (kuivaine sisaldus 32-50%). Sisaldab heterofermentatiivseid piimhappebaktereid, mis takistavad järelkuumenemist ning pärm- ja hallitusseente kasvu. Kasutamise kogus 2 pakki 50 tonni silomaterjali kohta.

Silomix® Entsyymi
Ensüümide segu kõigile Silomix`i toodetele. Silomix Entsyymi lagundab sööda kiudu ja
toodab suhkruid. See kindlustusaine toodab bakteritele piisavalt toitaineid, hoolimata
silomaterjali enda madalast suhkrusisaldusest. Kasutamise kogus on 1 pakk 50 tonni
silomaterjali kohta.

Silomix® Väri
Looduslik värvaine kõikidele kombinatsioonidele. Värvainet on soovitatav lisada valmislahusele, et eristada seda teistest lahustest ning lihtsustada seadmetes kindlustuslisandi doseerimise jälgimist.
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Valmissegatud

SÖÖDAKINDLUSTUSLISANDID ERINEVATELE SÖÖTADELE

SILOMIX® MURSKE
Spetsiaalne toode 25-40 %-lise niiskuse sisaldusega muljutud teravilja bioloogiliseks
konserveerimiseks. Takistab pärm- ja hallitusseente kasvu, järelkuumenemist ja toitainete kadu. Võimaldab muljutud teravilja kasutada ka suvel. Kulu on 1 pakk 25 tonni teravilja konserveerimiseks.

SILOMIX® WHOLECROP
Kõrge aktiivsusega bakterite ja ensüümide segu tervikkoristussilo sileerimiseks. Toimib
kõige paremini 35-50 %-lise kuivaine sisaldusega sööda puhul. Sisaldab ensüümi, mis
kindlustab õige fermentatsiooni ja parandab silo seeduvust. Kulu on 1 pakk 25 tonni
silomaterjali sileerimiseks.

SILOMIX® MAIZE
Maisisilo sileerimiseks, kui maisi kuivaine sisaldus on üle 28%. Takistab maisisilo järelkuumenemist, toitainete kadu ja etanoolkäärimist. Kulu on 1 pakk 25 tonni silomaterjali
sileerimiseks.

SILOMIX® WHOLECROP LEGUME
Kuivaine sisaldusega 30-45%, proteiinirikastest taimedest ja segaviljast valmistatud
tervikkoristussilo sileerimiseks. Kindlustuslisandi eeliseks on kõrge puhverdusvõimega
proteiinirikaste taimede pH-taseme langetamine. Maksimeerib proteiinisisalduse ja takistab sööda järelkuumenemist. Kulu on 1 pakk 25 tonni silomaterjali sileerimiseks.

TALLIPRO STABLE
Hobustele varutava kuiva heina (kuivaine sisaldus 50-75%) ja põhu säilitamiseks mõeldud kindlustuslisand. Spetsiaalselt kuiva materjali kvaliteetseks säilitamiseks suunatud
toode. Eeliseks on pärm- ja hallitusseente kasvu ning sellest tingitud järelkuumenemise
takistamine säilitatavas heinas. Kulu on 1 pakk 25 tonni heina või 50 tonni põhu kohta.

HAPPESEGUD SÖÖDASEGUDESSE
Lupro-Mix NA
Tõhus happesegu söödalavale sööda kuumenemise vältimiseks. Suurepärane lisaaine kuumal suvel silo kvaliteedi
säilitamiseks ning söödasegu maitsvuse ja söömuse suurendamiseks.
1000 kg
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UDARAHÜGIEENITOOTED
NISAHOOLDUSVAHENDID
Tehotippi Soft Plus
Kindel ja tõhus joodipõhine, kohe kasutusvalmis nisahooldusvahend. Sisaldab aeglaselt
vabanevat PVP-joodi, mis tagab kauakestva desinfitseeriva toime. Sisaldab ka nahka kaitsvat glütserooli ja kaitseb nisakanalit. Sobib suurepäraselt lüpsirobotites kasutamiseks. Sisaldab aktiivset PVP-joodi 3.000 ppm.
20 kg, 60 kg, 200 kg ja 1000 kg

UDARAPESUVAHENDID
Nännipesu
Pesuvahend nisade ja udara pesuks. Nännipesu peseb udara puhtaks ja aitab nahka hooldada. Nännipesu on kasutamiseks ohutu, kuna ei sisalda lõhnaaineid. Toote kulu on väike
ja selle kasutamine on ökonoomne. Sobib ka kogu looma pesuks.
5 l ja 200 l

NISAKREEMID
Hivesan Pro
Antiseptiline kreem, mis hävitab udarapõletikke tekitavaid baktereid. Niisutab nisade nahka ja ravib naha väiksemaid kriimustusi ja lööbeid.
300 ml ja 2,5 l

Nännivoide
Valge vaseliini baasil valmistatud veevaba nisavõie. Regulaarsel kasutamisel hoiab nisad
pehmed ja terved. Sobib ideaalselt külmlautades kasutamiseks.
2,5 l

LINIMENDID
Vihreä Linimentti
Tõhus ja kasulik soojendav liniment, mis on mõeldud eelkõige lehmade udarate määrimiseks. Tekitab pikaajalist soojendavat tunnet ja ergutab määritud alal pindmist vereringet.
Sobib hästi lisaraviks udarapõletike korral.
1 l pudel ja 2,5 l lutiga pudel

Hivemint Kamferi
Kõrgekvaliteediline soojendav liniment, mis sisaldab ehtsat jaapani piparmündiõli. Ergutab
pindmist vereringet ja leevendab valu udaras. Sobib hästi udarapõletike lisaravina ja võib
kasutada ka valulike lihaste määrimiseks.
500 ml
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DESOVAHENDID
VAHENDID LOOMAFARMI

Parvocide H Plus
Mitmekülgne tõhus desinfitseerimisvahend, mis hävitab bakterid, viirused, ainuraksed ja
seened. Toote omadusi on põhjalikult kontrollitud. Parvocide H Plus`iga töödeldud pindasid
ei ole vaja üle loputada ning vahend ei söövita metalle. Sobib ka desomattidesse ja jalanõude desinfitseerimiseks. Toimeaeg on kuni seitse päeva. Loomad võib lasta ruumi juba pool
tundi pärast desinfitseerimist.
5 l ja 200 l

Desisan S
Tõhus ja loomadele ohutu kuivdesoaine. Tõrjub efektiivselt baktereid, viiruseid ja seeni
ning seob niiskust ja ammoniaaki. Tõhus ka udarapõletikke põhjustavate bakterite vastu.
Tõendatud kokke ja solkmete mune hävitav mõju. Võib kasutada loomadega samas ruumis.
Ei tekita resistentseid bakteritüvesid.
15 kg (pulber)

MUUD PESU- JA DESOVAHENDID

Farm Wash Color
Värviliste riiete pesemiseks mõeldud pesupulber, mida jätkub pikemaks ajaks. Eriti väike
kasutusnorm!
10 kg
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VAHEND LÄGA KÄSITLEMISEKS

Viscolight
Läga käsitlemist hõlbustav aine. Regulaarne toote kasutamine parandab läga voolavust,
lühendab läga segamise aega enne kasutamist ja seob lämmastikku. Viscolight vähendab
ka läga haisu.
Kasutamine 20 g/m³ läga kohta otse hoidlasse või lägapumplasse.
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KAHJURITE TÕRJEVAHENDID
Raxon-rae
Kärbsevastsete tõrjeks. Raxon-rae takistab kärbsevastsete arenemist. Vahendit võib kasutada valmiskujul või segada veega (25 g/m²). Pinna töötlemiseks soovitatav kasutada pritsi
või kastekannu. Toimeaine on süromatsiin, 20 g/kg.
2 kg ja 10 kg

Agita 10 WG
Kärbeste tõrjeks. Agita on kärbeste hävitamiseks käepärane lahendus. Vees lahustatud pulber tuleks kanda pintsliga kohtadesse, kus kärbsed koguneda armastavad. Mõju tagamiseks kasuta alati puhast pintslit.
400 g ja 1 kg

Raxon liimpüünis
Liimpaber kärbeste püüdmiseks. Raxoni liim on väga kleepuv, kuid mürgivaba, mistõttu sobib piimaruumi riputamiseks. Ei tekita mingit lõhna ega põhjusta kõrvalmaitset.
12 lehte

Navetta-Radar
Tõhus aerosool kärbeste ja teiste lendavate putukate tõrjeks suletud siseruumides.
400 ml, kastis 6 x 400 ml

Raxon-tahnasyötti
Toode on mõeldud hiirte ja rottide tõrjumiseks siseruumides ja ehitiste vahetus läheduses.
Pasta hakkab toimima 3-5 päeva pärast sööda söömist, ilma et suurendaks teiste elusate
näriliste resistentsust söödale. Toimeaine on bromadioloon. Professionaalseks kasutamiseks.
300 x 10 g

Raxon-syöttilaatikko
Lukustatav söödapüünis hiirtele ja rottidele..
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FARMITARVIKUD
ANNUSTID
Püstol Lifestart
Täpne ja kergesti kasutatav püstol Lifestart toodete annustamiseks

Dosaator Minergel
Loomadele vedelike ja geelide suukaudseks annustamiseks ette nähtud kergesti kasutatav dosaator.
Annustamise kogus vahemikus 25-250 ml

7 ml pump
Vedelate vitamiinide väljapumpamiseks. 7 ml, sobib 5 l ja 10 l kanistritele.

25 ml pump
Vedelate vitamiinide väljapumpamiseks. 25 ml, sobib 5 l ja 10 l kanistritele.
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Boolide annustamise püstol
Dosaator-lutid Unro
Kasutatakse linimentide väljapigistamiseks 2,5-liitristest Hivesan Pro ja Vihreä pudelitest.

Kraan-kork 30 l ja 60 l kanistrile
MUUD TARVIKUD
Kaitsekindad
100 tk/karbis

Vahapliiats
Broilerpaperi Horka

Meelitab tibusid joogiliini alla. Kiirendab seitsmepäevaste tibude juurdekasvu kuni 10 g võrra. Paber kõduneb
3-4 päeva pärast. Pakis 2 rulli, ühe rulli pikkus 200 m, laius 68 cm
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Ainukeseks
jõusöödaks!

TalliPro Premium
TalliPro Premium on granuleeritud, kõikidele hobustele sobiv vajalikke mineraal- ja mikroelemente sisaldav vitaminiseeritud täiendsööt, mis täiendab heinal/kuivsilol ja kaeral põhinevat
söötmist. TalliPro Premiumi mikroelemendid on lisatud orgaanilisel kujul kelaatidena, kuna nii
on nende imendumine efektiivsem. Seleen on orgaanilisel kujul. Toode sisaldab rohkesti ka
biotiini, mistõttu tagab see suurepärane söödalisand ilusa karvkatte ja tugevad kabjad. TalliPro
Premiumis sisalduvad melassilõigud, oder ja merevetikad muudavad kaerapõhise söödaratsiooni mitmekülgsemaks. Söötmisnormid hobustele 300-500 g/päevas, ponidele 100-300 g/
päevas.
20 kg

TalliPro Sport
TalliPro Sport on sporthobustele mõeldud täiendsööt, mida lisatakse kaera ja heina/kuivsilopõhisele söödaratsioonile. Söödetakse hobustele, kes osalevad rasketel treeningutel ja võistlustel.
Sport sisaldab tähtsatele mineraalainetele lisaks mikroelemente, vitamiine ja aminohappeid.
TalliPro Spordi koostisesse on lisatud eriti suure koormuse all olevatele hobustele vajalikku
E-vitamiini ja B-rühma vitamiine. TalliPro Sportis sisalduv seleen on orgaanilisel kujul. Sport
on mitmekülgse koostisega jõusöödaportsjon, mis sisaldab melassilõike, odrajahu, lutserni, sojasrotti ja merevetikat. Sport kindlustab tänu aminohapete piisavale sisaldusele lihaskonna hea
arengu ja säilivuse. Söötmisnorm hobustele 300-650 g/päevas.
20 kg
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TalliPro Breeder
TalliPro Breeder on mõeldud imetavatele märadele ja kasvavatele varssadele mineraal- ja mikroelementide vajaduse rahuldamiseks kaera ja heina/kuivsilopõhise söödaratsiooni puhul.
TalliPro Breeder rahuldab perioodiliselt tekkiva lisaproteiini vajaduse koostises sisalduvate
mitmekülgsete ja kvaliteetsete proteiiniallikate kaudu. Vitaminiseeritud TalliPro Breeder sisaldab rohkesti kaltsiumi omastamiseks vajalikku D-vitamiini ja organismi kurnatuse leevendamiseks olulisi B-vitamiine. Breederis sisalduv seleen on orgaanilisel kujul. Kõrgekvaliteedilistele
proteiiniallikatele lisaks sisaldab Breeder rohkesti aminohappeid lüsiini ja metioniini. Söötmisnormid märadele (eluskaal 500 kg) 400-800 g/päevas, varssadele 400-600 g/päevas.
20 kg

TalliPro Active
TalliPro Active rahuldab heina/kuivsilo ja kaerapõhise söödaratsiooni puhul hobuste vajaduse
mineraal- ja mikroelementide ning vitamiinide järele. TalliPro Active`i soovitatakse maohaavadest paranevatele hobustele, kuna see sisaldab Lithothamnium Calcareumia`t, mis puhverdab
tõhusalt maohapet. Lisaks sisaldab Active MSM-i (metüülsulfonüülmetaani), mis säilitab lihaste
ja liigeste normaalse funktsioneerimise. TalliPro Active`i tärklise- ja suhkrusisaldus on eriti
madal, mistõttu sobib suurepäraselt ka süsivesikute suhtes tundlike hobuste söötmiseks. Söötmisnorm 450-600 g/päevas.
20 kg

TalliPro Mineraali
TalliPro Mineraali on pulbriline mineraalsööt, mis sisaldab mikroelemente glütsiinkelaatidena.
Mineraalsööda kaltsiumi ja fosfori suhe on optimeeritud heina või kuivsilolisele söödaratsioonile. Kui ratsioon sisaldab lisaks kaera, tuleb anda Mineraali`le lisaks söödakriiti. Varssadele ja
noorhobustele tuleb alati lisaks anda söödakriiti. Ka vitamiine annustatakse eraldi
vitamiinitoodetena lisaks, vastavalt hobuse vajadustele. Söötmisnorm hobustele 100 g/päevas.
20 kg

TalliPro Nuolumineraali
Toode TalliPro Nuolumineraali sobib tõhusaks mineraalide ja mikroelementide lisaallikaks nii
karjamaale kui ka talli. Tänu tasakaalustatud koostisele sobib see ka ainsaks mineraalide ja
mikroelementide allikaks peamiselt koresööta söövatele täiskasvanud hobustele ja ponidele.
10 kg

TalIiPro Mysli
Kaera mittesisaldav müsli kõikidele hobustele. TalliPro Mysli on mitmekülgne ja maitsev kõikidele hobustele sobiv kaera mittesisaldav täissööt. TalliPro Mysli sisaldab õiges vahekorras
hobustele vajalikke mineraal- ja mikroelemente ning vitamiine. Tasakaalustatud koostisega Mysli on mitmekülgne energiaallikas ja sisaldab rohkesti kergesti omastatavat ja seeduvat kiudu.
Helbeline koostis sobib eriti hästi tundliku maoga ja sööta valivatele hobustele. TalliPro Mysli
sisaldab mikroelemente glütsiinkelaatidena ja seleeni orgaanilisel kujul. TalliPro Mysli koosneb
kuumtöödeldud muljutud odrast, lutsernist, maisi- ja porgandihelvestest, melassilõikudest, juurikate melassist, taimeõlist ja merevetikatest. Söötmisnorm hobustele 1,5-3,5 kg/päevas.
20 kg

Tallipro Sport Mysli
Rohkesti energiat andev müsli sporthobustele. TalliPro Sport Mysli on mitmekülgne ja maitsev
sporthobustele mõeldud täissööt. TalliPro Sport Mysli annab rohkesti energiat ja selles
sisalduvad kuumtöödeldud toorained on hästi omastatavad. Lisaks sporthobustele vajalike
mineraal- ja mikroelementide ning rohkete vitamiinide, sisaldab TalliPro Sport Mysli ka
aminohappeid ja betaiini (TMG). Tasakaalustatud koostis on piisavaks energiaallikaks suurte
koormuste korral. TalliPro Sport Mysli sisaldab mikroelemente kelaatidena ja seleeni orgaanilisel kujul. TalliPro Sport Mysli koosneb kuumtöödeldud muljutud odrast ja kaerast, lutsernist,
maisi- ja porgandihelvestest, melassilõikudest, juurikate melassist, taimeõlist ja merevetikatest.
Söötmisnorm hobustele 1,5-3,5 kg/päevas.
20 kg
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Lisaks heina
ja kaera!
Ainsaks jõusöödaks

MUUD TÄIENDSÖÖDAD SINU HOBUSE HEAOLUKS:

TalliPro MultiEffect
Sisaldab hoolikalt testitud tooraineid hobuste seedekulgla heaolu ja normaalse tegevuse
säilitamiseks. MultiEffect sisaldab linaseemnesrotti, lignotsellulooskiudu, seedetrakti
mikroobide tegevust tasakaalustavat ProGut-pärmitoodet ja maohapet puhverdavat Lithothamnium Calcareum`i. TalliPro MultiEffecti soovitatakse eriti mao- ja seedehäiretega
hobustele (näiteks vedel või liialt tahke sõnnik), maohaavadest paranevatele hobustele
ja erinevatest söödamuudatustest ning pidamistingimustest tingitud stressisituatsioonide
korral. TalliPro MultiEffect sobib ideaalselt pidevaks kasutamiseks.
7,5 kg ämber ja 20 kg kott

TalliPro Omega Oil Mix E-Natural
Energiat ja kõrgekvaliteedilisi rasvhappeid sisaldav lahus kõikidele hobustele.
Sisaldab looduslikku E-vitamiini!
30 l

TalliPro Elektrolyytti
Hobustele mõeldud elektrolüüt, mis aitab organismis säilitada rohke higistamisega kaotatud
soolade ja vedelike tasakaalu.
1 kg ja 2,8 kg

TalliPro BE-vitamiini
Võistlushobustele mõeldud vitamiine sisaldav toode. BE-vitamiini toonik on sobiv ka teistele
hobustele erinevates stressiolukordades, näiteks haigestumise, ravikuuri, söödaratsiooni muutuste ja võõrutamise ajal. Organism vajab B-vitamiine süsivesikute ja proteiinide omastamiseks.
E-vitamiin on oluline antioksüdant lihaste kaitseks. B-vitamiine moodustub hobuste jäme- ja
umbsooles mikroobide seedeprotsessi tulemusena. Selline süntees üksi pole piisav, et katta
suure koormusega hobuse B-vitamiini tarvet, kuna ainult 25% jäme- ja umbsooles moodustunud
B-vitamiinist imendub läbi sooleepiteelkihi vereringesse. Sporthobuste B-vitamiini tarve on
harrastushobuste tarbest kaks korda suurem.
1 l ja 5 l
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TalliPro Hivetiini
Rohkesti biotiini sisaldav Hivetiini tagab kapjade ja karvkatte korrashoiu. Lisaks sisaldab
Hivetiini vaske ja tsinki kiiresti imenduvate glütsiinkelaatidena. Hivetiini sisaldab olulisi
koostisosi kapjade sarvkoe moodustamiseks. Probleemide korral on soovitatav Hivetiini
sööta vähemalt kuus kuud, kuna kabi kasvab aeglaselt. Toode sobib ka teistele loomaliikidele, et säilitada ilus karvkate, sõrgade korrashoid ja kasv.
1,6 kg

TalliPro FerroPlus
Kontsentreeritud rauda sisaldav toode hobustele. Sisaldab hästi imenduvat rauda ning
raua omastamist soodustavaid vitamiine ja mikroelemente.
1 kg

TalliPro AminoPower
Võistlushobustele mõeldud aminohappeid sisaldav toode. Toetab lihaste tegevust ja kiirendab rendab raskete pingutuste järgset taastumist.
1 kg

TalliPro Hyaluronihappo
Vedel hüaluroonhappe toode liigeste normaalse tegevuse säilitamiseks.
1l

TalliPro Max4Motion
Kollageeni hüdrolüsaati, glükoosamiini, kondroitiinsulfaati ja hüaluroonhapet sisaldav toode, mis on mõeldud eakatele, paranevatele ja suure koormusega hobustele.
1 kg

TalliPro Omega ADE
Kvaliteetne vitaminiseeritud lõheõli hobustele ja ponidele.
1l

TalliPro Multivitamiini
Orgaanilist seleeni sisaldav multivitamiinide lahus hobustele ja ponidele.
1 l ja 5 l

TalliPro Hiveplex
Orgaanilist tsinki, vaske, mangaani ja seleeni sisaldav mikroelementide segu hobustele ja
ponidele.
2 kg
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1/2
Sobiv loomarühmale

TOODETE
SOBIVUSTABEL

Granuleeritud vitamiine
sisaldavad täiendsöödad
Vitamiinilahused

Vitamiinid/mikroelemendid. Eritäiendsöödad

Energiatäiendsöödad

Vatsa heaoluks

Sobiv loomarühmale ka mahetootmises

E-Seleeni 6000
E-Seleeni 7000 Plex OrgSe 100 %
Karja-Mix Ässä Plex
Kotieläinten ADEK
Kalamaksaõli
Tiovita
E-Seleeni Vahva liuos
Hiveplex
Hivetiini
Kiimanni
Merevetikapulber
Hivetona
Hivetona-liuos
Propyleeni 80
Naprox, liuos
FinnEnergy
Hiven Pellava
Hiven Parafin

Soolestiku heaoluks

Tehobakt
Lifestart

Kaltsiumit sisaldavad
täiendsöödad

Calprox
Minergel
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2/2
Magneesiumit sisaldavad täiendsöödad
Elektrolüüdipulbrid
Mineraalsöödad

Lakukivid

Täispiimaasendajad

Magneprox
Maltolyt Forte
Hivepect Pro
Hiveblend High Mag Plus
Sikakivennäinen
KanaPre
Nurmi Mira
Kasvu Mira
Mahti Mira
Ape Mira Premium
Ape Mira
Lammas Mira
Kanakivi Poultry Mineral
Minera Calcium
Minera Phosphorus
Minera Selenium
Minera Sheep
Vilolix Lypsy
Vilolix Umpi
Vilolix Magnesium
Vilolix Menthol
Nuolux Tunnutus
Nuolux
Nuolux Lammas
CalseaVit
Vilolix Natur
Nuolux Vitamin
Lactolus
Lactolus Starter Mysli
Nuklospray Yoghurt
Porcistart
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PIIRKONDLIK
MÜÜGIESINDAJA EESTIS:

Tapio Lehtonen,
tel. +372 53320750
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Vilomix Finland Oy
Yrittäjäntie 1, 21530 Paimio
tel. +358 10 402 7700
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