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Bästa kund,

Välkommen och bekanta dig med 
Vilomix Finland Oy:s högklassiga och 
mångsidiga produkturval! Du håller 
i vår färskaste produkthandbok och 
med den hittar du de bästa foder-
lösningarna för behoven på just din 
gård. Vi har framställt högklassiga 
specialfoder för finländska husdjurs-
gårdar i mer än 40 år. Vi framställer 
merparten av produkterna i Finland 
på vår fabrik i Pemar. I vårt urval har vi 
också omsorgsfullt utvalda specialpro-
dukter som framställts av utländska 
varuleverantörer.

Produktivitet - Grundprincipen för 
många av våra produkter är att djuren 
ska må bra, hjälpa när det blir pro-
blem och trygga hälsan i utmanande 
situationer. Vi har också satt oss in i 
behov som högproducerande djur 
har och satsat på en bättre förmåga 

att utnyttja foder, vilket säkrar både 
djurens hälsa och produktion.

Pålitlighet – Vilomix’ certifierade kva-
litetssystem och egenövervakningen 
ser till att våra produkter är vad vi 
lovar. Du får hjälp med utfodrings-
problemen av ditt distriktsombud, 
som avtalsenligt tar hand om leve-
ranser som är exakt vad du behöver. 
Vi levererar din beställning flexibelt 
och snabbt hem till dig!

Alltid nytt - Det är en ära för oss att 
marknadsföra innovationer som för-
bättrar djurs hälsa och välmående och 
som samtidigt beaktar miljöaspekten. 
Vi har kännedom om de lokala kund-
behoven och vi har dessutom plockat 
de bästa bitarna från nya europeiska 
vindar! Vi levererar alltid så färska 
partier som möjligt och vi prioriterar 

inhemska råvaror.

Ta kontakt med ombudet på ditt di-
strikt! Aktuella evenemang och de 
nyaste erbjudandena hittar du också 
på vår hemsida, på Facebook och i 
nätbutiken.

vilomix.fi 
facebook.com/vilomixfinland  
tallipro.fi 
facebook.com/TalliPro 

 
 
 
 
 
 
Med samarbetshälsningar,
Mikko Anttila 
Verkställande direktör
Vilomix Finland Oy

• Vi har gjort det möjligt att åter-
vinna förpackningar (RINKI)

• Vi har fungerande och ändamål-
senliga produkter som gör en 
effektiv produktion möjlig

• Ekologiska produkter i urvalet
• Större skördar med mindre insat-

ser

VI HJÄLPER VÅRA  
KUNDER MINSKA  

MILJÖBELASTNINGEN:

• Vi har minimerat förbrukningen 
av vatten och energi

• Vi har minskat avfallet
• Vi har ansvarsfulla förpackningar
• Produkterna avsedda för nötdjur 

innehåller ingen soja
• Vi hanterar råvarorna på ett 

tryggt sätt

VÅR PRODUKTION  
FUNGERAR EFFEKTIVT:

• Våra anskaffningar kommer från 
godkända råvaruleverantörer

• Vi använder endast certifierad 
soja som producerats med ansvar

• Våra råvaror är GMO-fria
• Effektiv logistik

VI FRÄMJAR ANSVARSFULL  
ANSKAFFNING  

OCH DISTRIBUTION:

Vi arbetar med ansvar

Produktivitet
Pålitlighet

Alltid ny!



PRODUKTER FÖR NÖTDJUR

IMMU-PRODUKTER
- MOTSTÅNDSKAFT  
PÅ VILOMIX-VIS
Sammansättningen i Immu-produkterna är väl övervägda 
kombinationer av antioxidanter och vitaminer. Produktse-
rien som baseras på forskningsresultat och gedigen erfa-
renhet ger bästa möjliga slutresultat genom att den främjar 
djurens hälsa och motverkar problem. Du får Immu-fodren 
i form av pulver eller pellets i enlighet med den färskaste 
forskningen.

Välj goda och dammfria PELLETS som fungerar bra i auto-
mater eller det kostnadseffektiva PULVRET helt enligt dina 
behov och önskningar!

MOTSTÅNDSKRAFT – FRUKTSAMHET – 
JUVERHÄLSA – EFTERBÖRD – VÄLMÅENDE 

KALVAR – RÅMJÖLKSKVALITET – TILLVÄXT – 
ENERGIÄMNESOMSÄTTNING – IMMUNITET

Allt detta ar Immu-fodren!
..

ANTIOXIDANTER OCH VITAMINER
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- DEN HÖGPRODUCERANDE KONS VAL
Levern står i centrum för mjölkkons energiomsättning och bildar glukos av de fria fettsyror som transporteras dit. Om le-
verns kapacitet att bearbeta fettsyror överskrids, samlas fettet i levern och bildningen av ketoner startar. Riklig bildning av 
ketonkroppar leder till ketos. Vomskyddat kolin främjar leververksamheten!

Energiunderskott och subklinisk ketos leder snabbt till problem som märks i produktion och fruktsamhet. Endast friska kor 
äter ordentligt, producerar mycket och blir lätt dräktiga!

Immu Lypsy har framställts för att förbättra energiomsättningen och leververksamheten hos högproducerande kor. Immu 
Lypsy-fodren innehåller vomskyddat kolin som enligt forskningen effektivt främjar leverfunktionen.

Välj enligt behov Immu Lypsy E eller Immu Lypsy ADE, som också innehåller biotin för klövhälsan och A- och D-vitaminer som 
främjar fruktsamheten!
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ORGANISKT SELEN 
- FRÄMJAR IMMUNFÖRSVARET

Immu E 6500 Immu 
E 11000

Immu 
E Tunnutus

Immu  
Lypsy E 7000

Immu 
Lypsy ADE

Immu 
ADE

E-vitamin 6500 mg/kg 11000 mg/kg 25 000 mg/kg 7000 mg/kg 6000 mg/kg 6000 mg/kg

Selen 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg

Konsistens PULVER PELLETS
PELLETS och 

PULVER
PELLETS och 

PULVER
PELLETS och 

PULVER

Andelen organiskt 
selen %

Zink
För god  

motståndskraft
För god mot-
ståndskraft

Ingen zink
För god  

motståndskraft
För god  

motståndskraft
Ingen zink

A- och D- 
vitaminer

Fruktsamhet Fruktsamhet

Andra tillsatser För effektivt  
utnyttjande

För starka klövar

Vomskyddat 
kolin

För effektiv  
leververksamhet

För effektiv  
leververksamhet

Förpacknings- 
storlek

20 kg
40x20 kg, 800 kg

20 kg
40x20 kg, 800 kg

20 kg
40x20 kg, 800 kg

15 kg
50x15 kg 750 kg

15 kg                  
50x15 kg 750 kg

20 kg                  
40x20 kg 800 kg

En effektiv E-vita-
min/selenprodukt

Särskilt för 
utfodring med kros-

sad spannmål

Särskilt för sina 
nötdjurs juverhälsa

En antioxidant-pro-
dukt för mjölkkor 
med hög produk-

tion

En mångsidig anti-
oxidantprodukt för 
mjölkkor med hög 

produktion

En ekonomisk 
ADE/selenprodukt 
särskilt för kvigor, 
växande nötdjur 

och dikor

100 0100 50 100 0100 50 10010 60 100

Organiskt selen innehåller selen i bästa möjliga form: selenometionin bundet till aminosyran. Organiskt selen in-
söndras effektivt, det lagras i vävnaderna och transporteras också till fostret hos dräktiga kor. Det organiska selen 
som ges under sintiden höjer också selenhalten i råmjölken, och då får kalven en värdefull selendos tillsammans 
med råmjölken. Organiskt selen främjar också motståndskraften och påverkar direkt delningen av vita blodkrop-
par och blodets selenhalt.  

VOMSKYDDAT KOLIN

PELLETS PULVER
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ANDRA VITAMINER FÖR NÖTDJUR

Yleisvita ADEK Vahva E-Seleeni 
liuos Tiovita Kiimanni

A-vitamin 10 000 000 ie/kg 7 500 000 ie/kg 750 000 ie/kg

D-vitamin 5 000 000 ie/kg 750 000 ie/kg 130 000 ie/kg

E-vitamin 50 000 mg/kg 75 000 mg/kg 35 000 mg/kg 3000 mg/kg

Selen 50 mg/kg 100 mg/kg 10 mg 10 mg

Andelen organiskt 
selen %

0 0 100 100

Andra tillsatser Niacin, K-vitamin Niacin, betain, zink

K3, B1, B2, B6, 
B12, niacin, pan-
totensyra, biotin, 

kolin

Betakaroten, 
vomskyddat kolin, 
biotin, jod, koppar, 

kobolt, mangan, 
zink

Biotin
För bättre klövar 

och päls

Konsistens vätska vätska vätska pellet

Förpacknings- 
storlek

10 l, 20 l, 210 l 10 l, 20 l, 210 l 5 l och 20 l 7,5 kg och 15 kg

En kraftig ADE-vi-
taminprodukt med 
niacin för bättre 

leverfunktion

En E-selenpro-
dukt som tillsätts 

i spädkalvars 
mjölknäring. 

Mycket liten dos.

En bra multivita-
min för småkalvar, 
för komplettering 
av mjölknäringen

En mångsidig vi-
tamin/spårämne-
sprodukt till stöd 
för fruktsamheten 

och brunsten

1000 100

A- och D-vitaminer är viktiga bl.a. för fruktsamheten, motståndskraften och för hud och slemhinnor. A-vitaminet är mycket 
känsligt för verkan från andra foderkomponenter och i synnerhet från mineral och spårämnen, t.ex. magnesiumoxid. Därför 
står sig A-vitaminet bäst i rena vitaminblandningar. Färskt gräs med många slags vallväxter innehåller rikligt med betakaroten 
som är ett förstadium till A-vitamin, och eftersom nötdjur äter grovfoder kan de utnyttja betakarotenet väl. Betakarotenhalten 
i ensilage minskar kraftigt under skörden och lagringen. 

D-vitamin behövs främst för upptagning av kalcium och fosfor och för uppbyggandet av ett kraftigt skelett. D-vitamin behövs 
också för att upprätthålla motståndskraften. D-vitamin bildas när solljuset lyser på huden. Tillgången på D-vitamin för djur 
som vistas inomhus måste tillgodoses helt och hållet med hjälp av foderpreparat.

VITAMINER FÖR NÖTDJUR

0
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VIC = VERY IMPORTANT COW

SPECIALFODER SOM MINSKAR RISKEN FÖR KALVNINGSFÖRLAMNING

Kalvningen är det mest kritiska skedet under kons produktionssäsong. Under detta skede behöver kon VIP-behandling, dvs. 
förkortningen ”VIC = very important cow” gäller kor i hög grad. Om kon klarar av utmaningarna under kalvningstiden, kommer 
produktionen att stiga snabbt och kon hållas frisk. Det är viktigt att vara observant på sjuka djur och på subkliniska symptom, 
dvs. subklinisk kalvningsförlamning och ketos. En frisk ko producerar bäst!

Verkan av preparat som är avsedda att minska risken för kalvningsförlamning är bäst när behandlingen inleds strax före kalv-
ningen eller allra senast genast efteråt. Det lönar sig att trygga kalciumintillgången hos kor som kalvat flera gånger med 
Vilomix-kalciumpreparat via munnen. Kalciumbrist förlamar hela muskeluppsättningen inbegripet vommen. I samband med 
kalvningen lider kon ofta av magnesiumbrist och därför innehåller kalciumpreparaten ofta magnesium vid sidan av kalciumet. 
Förebyggande är av största vikt, eftersom kalvningsförlamning är inkörsporten för andra sjukdomar, t.ex. mastit. Utöver till-
gången på kalcium är det viktigt med en tillräcklig energitillgång och att blodsockernivå är god.

Ett inhemskt drickspulver avsett för nykalvade kor. Produkten innehåller levande jäst 
som aktiverar vommikroberna och socker som energikälla åt mikroberna. FinnEnergy 
ger vitaminer, spårämnen och elektrolyter till kor som är trötta efter kalvningen.

• Återställer nykalvade kors vätskebalans
• Rikligt med E-vitamin som främjar motståndskraften och energi som snabbt frigörs till 

vommikroberna

FinnEnergy kg55 2020

Ett specialfoderpreparat för att minska risken för kalvningsförlamning. Calprox innehåll-
er en kombination av både snabbt upptagbart kalcium, kalciumklorid och propylengly-
kol. Med en och samma produkt kan man förebygga brist på kalcium och energi.

• Snabb effekt, liten dos
• Kalcium och energi i samma dos

Calprox l55

Minergel används för att minska risken för kalvningsförlamning och backa upp den vård 
som veterinären gett. Till fem liters förpackningen kan man köpa en lättanvänd dose-
ringspistol.

• Innehåller kalcium och magnesium, irriterar inte slemhinnorna
• Vid tiden för kalvningen ges 1–4 flaskor till kon enligt symptomens svårighetsgrad

Minergel lml 554504504 X
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FÖR DEN NYKALVADE KON
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ENERGIKOMPLETTERINGSFODER
Energikompletteringspreparaten är lämpliga för alla högproducerande djur och ges t.ex. vid mjölk-
ningsstationen eller i roboten. Preparatet rekommenderas i synnerhet under tidig laktation och hög 
produktion. Propylenglykolpreparat höjer kons blodsockerhalt och håller konsumtionen hög. En följd av 
energiunderskott är att den låga glukoskoncentration i blodet leder till att blodets insulinnivå sjunker 
och att fettdepåerna i organismen monteras ner i ökad takt.

Brist på energi leder till mer ketoner i organismen som utsöndras i urinen, mjölken och utandningen. 
Med subklinisk ketos menas hyperketonemi utan att djuret får kliniska symptom. Vi rekommenderar 
att man följer med ketonhalterna under den tidiga laktationen genom prov som tas ur mjölken eller 
svansådern, för att man ska hinna reagera på subklinisk ketos i tid.

Ett kraftigt kompletteringsfoder med propylenglykol. Propyleeni 80 innehåller som nam-
net visar rikligt med propylenglykol som ger en kraftig höjning av blodsockerhalten.

• Innehåller också niacin, kolin och B12-vitamin
• Liten bruksmängd, ekonomisk produkt

Propyleeni 80 kg2020 210210 10501050

Ett smakligt och mångsidigt energikompletteringsfoder som minskar risken för ketos. 
Hivetona-lösningen innehåller propylenglykol, sockeralkoholer (polioli) och glycerol. 
Dessa höjer tillsammans effektivt blodsockerhalten hos kon och ger god aptit. Den 
höga melasshalten förbättrar smakligheten.

• Lämplig att doseras i robot eller direkt i blandfoder
• Innehåller dessutom vitaminer som ökar leververksamheten
• Xylitol som främjar insulinomsättningen!

Hivetona-lösning kg2424 230230 12001200

En kompletterande foderblandning med propylenglykol, sockeralkoholer och blandme-
lass som minskar risken för ketos. Innehåller 50 % propylenglykol. Hög energihalt!

• Xylitol som främjar insulinomsättningen!

Hivetona Energy-lösning kg11001100

SPECIALFODER MOT KETOS

En kompletterande foderblandning med propylenglykol och betmelass som minskar ris-
ken för ketos. Innehåller 55 % propylenglykol. Hög energihalt! Lämplig i ekoproduktion.  

På ekogårdar ska veterinären skriva en lista över preparat som kan användas vid ketos 
och foga listan till gårdens ekoproduktionsplan (djurvårdsplan).

Hivetona Proppi 55-lösning kg11001100
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PRODUKTER SOM DOSERAS INDIVIDUELLT VID KETOS

Vid akut ketos doseras propylenglykolpreparaten direkt i kons mun under 3–5 dagar. En tillräckligt stor 
engångsdos ger organismen en insulinkick som förbättrar kons aptit och förhindrar att fettet i vävna-
derna omvandlas till energi.

Energia Trimmi är ett mångsidigt, pelleterat energikompletterande foder för mjölkkor. Det 
innehåller glycerol, vomskyddat fett och propylenglykol. Dessutom innehåller produkten natri-
umkarbonat som håller rätt pH i vommen och patenterad Progut-jäst som aktiverar vommikro-
berna.

Melica Energia Trimmi kg900900252530 X

Effektiv kompletterande energilösning för att minska risken för ketos och för att hålla 
blodsockret på en god nivå. Kombinationen av tre råvaror höjer blodsockret snabbt och 
ger långvarig verkan. Naprox ges vid behov som kur under fem dagar.

• Hög niacinhalt
• Mångsidig och balanserad sammansättning

Naprox l1010 2020 210210 10001000

100 % propylenglykolpreparat med tillsats av spårämnen. En utmärkt produkt vid akut 
ketos. Kan också användas i ekoproduktion. Lämplig i ekoproduktion. 

På ekogårdar ska veterinären skriva en lista över preparat som kan användas vid ketos 
och foga listan till gårdens ekoproduktionsplan (djurvårdsplan).

Hivelic Proppi 100 % l55 2020 200200 10001000
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Ett pelleterat propylenglykolfoder vars fiberrika basvaror inte ökar stärkelsebelast-
ningen på vommen. Innehåller också vomskyddat kolin som effektiviserar leverns 
energiomsättning.

• Fungerar bra i automater
• Daglig giva endast 0,5–1 kg

Hivetona snitsel kg15151515 80080050 X

En sockeralkoholblandning med glyserol och xylitol är en ekonomisk  
energifoderprodukt.

• Energihalt 15,8 MJ/kg ts
• Xylitol som främjar insulinomsättningen!

Hivetona-lösning kg12001200
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FRISK VOM  
– EFFEKTIV PRODUKTION

Vommen är centrum för kons matsmältning. Hos mjölkkor är det vanligaste matsmältningsproblemet 
sur vom eller någon annan störning i vommen (diarré, trumsjuka). Sur vom kan undvikas med en daglig 
tillsats av levande jäst i kofodret (i Vilomix’ utbud Saccharomyces Cerevisiae CNCM-1077). Levande jäst 
minskar mängden syra i vommen. Detta skapar ett utmärkt klimat för vommikroberna. I vommen ger 
den levande jästen tillväxtmaterial, dvs. aminosyror, och B-vitaminer åt mikrober som förbrukar mjölk-
syra, t.ex. Megasphaera elsdenii och Selenomonas ruminantium.

När mängden mjölksyraförbrukande mikrober ökar i vommen, sjunker vommens mjölksyrahalt. Detta 
höjer vommens pH-värde och då minskar pH-variationer som beror på kraftfodret. Ett jämnt pH-värde 
i vommen är förutsättningen för en välmående mikrobflora och ett effektivt utnyttjande av grovfodret. 
Ett effektivt utnyttjande av grovfodret ger bättre produktion. I försök har levande jäst ökat produktio-
nen med 1,3–2,4 liter/ko/dag.

För det mesta förekommer det endast lindrigt sur vom hos kor, vilket är en följd av t.ex. stora mängder 
stärkelse i foderstaten. Lindrigt sur vom märks som låg produktion, sämre idissling och svagt utnyttjan-
de av grovfodret. Det är ett allvarligt tecken om kon spyr gräsbollar. Levande jäst brukar bota problemet. 
I svåra fall av sur vom är den bästa första hjälpen torrt hö eller halm tillsammans med levande jäst. Det 
är speciellt för situationer som denna som vi har framställt den nya produkten pH.BUF SUPER!

FÖR EN VÄLMÅENDE VOM

Med hjälp av Elmo Boluskuori (Bolusskal) kan du lätt dosera produkter som t.ex. pH.BUF 
Super direkt i munnen om situationen är akut. Gelatinbolusen smälter snabbt av värmen 
i vommen. Bolusen rymmer ca 110 ml.

• Lätt att dosera preparat individuellt i akuta situationer
• Också flytande produkter kan ges i bolusarna!

Elmo Boluskuoret (Bolusskal) kpl2020
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– KOMPLETTERANDE  
FODERSERIE FÖR  
MJÖLKKOR
Den moderna StopHapan kompletteringsfoderserien är framställd för en välmående vom  
och för att balansera vommens pH också när omständigheterna är svåra.

Förbättrar grovfoderspjälkningen. peeHoo Hiven är en produkt med levande jäst som 
tillför foderstaten ett nödvändigt spårämnestillskott. Den levande jäststam som finns i 
peeHoo Hiven förbättrar miljön för vommikroberna och underlättar i synnerhet för de 
mikrober som spjälker fibrer. peeHoo Hiven ger dessutom foderstaten ett nödvändigt 
tillskott av zink, koppar, mangan och selen. Organiskt selen naturligtvis!

• Höjer produktionen
• Produkten är inte värmebehandlad, jästen hålls levande i tillverkningsprocessen
• Kan också användas i ekoproduktion för ett bättre foderutnyttjande

peeHoo Hiven kg15151515 50 X

Är särskilt lämpligt i foderstater med mycket kraftfoder. En ny generation vombuffrare, 
som innehåller levande jäst, Lithothamium Calcareum havsalg som buffar vommens sur-
hetsgrad och magnesium som utvunnits ur havsvatten. Dubbelt så effektivt som natri-
umbikarbonat och ger samtidigt foderstaten lättupptagbart kalcium och magnesium. Be-
visat effektiv produkt!

• Ett utmärkt kompletterande foder när foderstaten innehåller mycket spannmål.
• Upprätthåller vomfunktionen när nytt foder tas i bruk eller när ensilaget är mycket 

vått och har lågt pH-värde.

pH.BUF kg20202020 50 X

Ett pulver som buffrar vommens surhetsgrad. Det är avsett för situationer med akut 
aptitlöshet och ges individuellt direkt i kons mun. pH.Buf SUPER innehåller mångsidiga, 
lättutnyttjade näringsämnen som aktiverar vommikroberna. Produkten innehåller också 
B-gruppens vitaminer, som är nödvändiga när vommikrobfloran inte fungerar fullt ut och 
när vitaminsyntesen störs. Kan också ges i en bolus!

• Ges individuellt i akuta fall av vomacidos

pH.BUF Super kg1515

900900
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FÖR EN VÄLMÅENDE VOM

FÖR KLÖVHÄLSAN

MAGNESIUMPRODUKTER

Grynig linfrökaka. Linfrökakan innehåller ett slemmigt ämne, mucin, som är en traditio-
nell produkt för vommens och tarmkanalens välmående. Dessutom innehåller linfröka-
kan rikligt med energi och högklassigt protein.

• Innehåller Omega 3- och 6-fettsyror
• En högklassig proteinkälla

Hiven Pellava kg15151515 40 X

100 % paraffinolja. Paraffinoljan får luftbubblorna att spricka om det bildats skum i 
vommen.

• En bra produkt att lagra på nötgårdar inför sommaren, om betet är klöver- eller ekolo-
gisk vall

Hiven Parafin l5555 4 X

Innehåller viktiga spårämnen för juverhälsan, fruktsamheten och klövhälsan. Vid fram-
ställningen har man använt lättupptagliga spårämnesglycinkelater. Dessa organiska 
spårämnen upptas i organismen på samma sätt som aminosyror och de har hög utnytt-
jandegrad.

• Lämpligt för nötdjur, svin och hästar
• Rikligt med organisk zink, mangan, koppar och selen

Hiveplex kg55 2020

En effektiv gelprodukt med kraftigt magnesiuminnehåll för att minska risken för betes-
förlamning och för att hålla rätt magnesiumhalt i blodet. Doseras med praktisk ingivar-
pistol, som kan köpas skilt för sig, eller med hjälp av Elmo Boluskuori (Bolusskal).

• Magnesium 50 g/kg
• Innehåller också propylenglykol

Elmo Magnesium l55

En biotin- och spårämnesprodukt för husdjur. Hivetiini håller i synnerhet klövarna och 
pälsen i gott skick. Hivetiini innehåller lättupptaglig koppar och zink i form av gycinke-
later. Biotinet och de spårämnen som ingår i Hivetiinifodret är viktiga komponenter när 
klövens hornämnen bildas.

Hivetiini kg2020
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SLICKSTENAR

Vilolix-stenarnas speciella egenskaper:
• Som en följd av att kon slickar stenarna avsöndras mera saliv, och då uppstår en optimal miljö i vom-

men för fiberspjälkningen
• De sockerestrar som uppstår vid tillverkningen gör det lättare för vommikroberna att komma åt fodrets 

yta, vilket förbättrar foderspjälkningen och god foderspjälkning förbättrar konsumtionen och produk-
tionen

Dessutom har Vilolix-stenarna följande fördelar:
• Vilolix-stenarna är mycket vädertåliga
• Slickstenarna är ett enkelt sätt att ge korna mera energi
• De kor som lider brist på näringsämnen är de flitigaste slickarna. Därför justeras tillgången enligt dju-

rets behov

FRISK VOM – EFFEKTIV PRODUKTION
VILOLIX™-SLICKSTENAR 

FÖRDELAR FÖR  
DJUREN:

Ökar mjölkproduktionen/bätt-
re dagstillväxt. God fertilitet. 
Minskar risken för problem 

efter kalvningen.

FÖRDELAR FÖR  
PRODUCENTEN:

Bästa nyttan av ensilaget. God 
hälsa och uthålliga kor -> Mindre 

utgifter och kostnadseffektiv 
produktion.

VILOLIX’ FUNKTION:
Ökar salivavsöndringen. Minskar ytspän-

ningen i vomvätskan. Ökar mängden 
vommikrober och dessas aktivitet -> Bättre 
foderutnyttjande och bättre tillgång till nä-
ringsämnena. Tryggar tillgången på spåräm-

nen och vitaminer.

De högklassiga Vilolix™-slickstenarnas huvudsakliga råvara är melass, växtolja och en mineral- och vita-
minblandning. Vilolix™-slickstenar ökar kornas salivavsöndring. De sockerestrar som finns i produkten 
sänker ytspänningen i vomvätskan och mikroberna kommer lättare åt ytan på foderpartiklarna. Detta 
förbättrar vomverksamheten, foderspjälkningen och höjer aptiten och följaktligen också produktionen. 

Doseringen av Vilolix™-slickstenarna justerar sig själv: djur som lider brist på energi eller andra nä-
ringsämnen är de flitigaste slickarna. Vilolix™-slickstenarna är mycket vädertåliga. Med hjälp av dem 
är det lätt att säkerställa att alla djurenheter får tillräckligt med energi, vitaminer och mineral- och 
spårämnen.
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SLICKSTENAR

En smaklig melassbaserad slicksten som effektiviserar vomverksamheten och ger extra 
energi under stallutfodringsperioden. Ökar ensilagekonsumtionen och förbättrar smält-
barheten. Lämplig för alla nötdjur.

• Ett bra ADE-vitamin- och spårämnestillskott åt högproducerande kor
• Minskar risken för olika problem efter kalvningen
• Mycket lämpligt också för ungdjur.

Vilolix™ Lypsy kg8080 808012 X22,522,5 22,522,548 X

En smaklig magnesium- och energislicksten för betet och ladugården. Innehåller lätt-
lösliga näringsämnen, t.ex. melass för vommikrobernas behov och gör utnyttjandet av 
grovfodret effektivare.

• Innehåller rikligt (10,5 %) med magnesium ->förebygger förlamningar som beror på 
magnesiumbrist

Vilolix™ Magnesium kg8080 808012 X22,522,5 22,522,548 X

En utmärkt energi- och mineralsten för sina kor. Innehåller alla vitaminer och mineral- 
och spårämnen som sina kor behöver. Hög E-vitaminhalt och lättupptagligt organiskt 
selen som förbättrar livskraften hos kalvfostret.

• Enkel dosering till sinkor
• Håller vommikroberna i form och förbereder vommen för spjälkningen av stora fiber-

givor efter kalvningen.

Vilolix™ Umpi kg8080 808012 X22,522,5 22,522,548 X

Vilolix Booster är en melassbaserad slicksten med en ureatillsats och 
produkten förbättrar vommikrobernas kväveanvändning. Vilolix Booster 
passar bäst i en foderstat där mängden lösligt kväve är låg och där det 
finns rikligt av lättlösliga kolhydrater. Booster kompletterar djurens till-
gång på vitaminer och spårämnen. En del av spårämnena är organiska.

• För dikor på betet
• För växande kvigor och tjurar
• En källa till extra kväve när ensilaget har låg proteinhalt

Vilolix™ Booster kg8080 808012 X

NYHET!

Vilolix™ Booster förbätt-
rade tillväxtresultatet  
med i medeltal 47 g/dag

Tillväxt i medeltal

Vilolix Booster -grupperna 1584 g/
dag

Kontrollgrupperna 1537 g/
dag

VILOLIX™ BOOSTER 
-GÅRDSFÖRSÖK
Vilomix gjorde ett gårdsförsök vintern 
2019– 2020 med hur Vilolix Booster in-
verkar på tjurars tillväxt.

Allt som allt deltog 182 tjurar av köttras i 
försöket.

Ett utmärkt till-
skott till kor med 

låg ureahalt i  
mjölken.

14



MINERALSLICKSTENAR
Alla mineralstenar är lämpliga också på ekogårdar som komplement till mineraler, spårämnen och vita-
miner. Åtgången av Nuolux-stenen är endast 100–200 g/nötdjur/dag.

En melassbaserad slicksten med mentol för kalvar och får. Vilolix Menthols naturligt ver-
kande substanser lindrar irritation i luftvägarna. Den goda stenen lockar kalven att äta, 
vilket utvecklar torrfoderkonsumtionen.

• Produkten har också de vitaminer och spårämnen som är viktigast för kalven.
• Innehåller eukalyptus, mentol och anis
• Bra sysselsättning för kalvar -> minskar stress och beteendestörningar hos kalvar, t.ex. 

att suga på andra djur

Vilolix™ Menthol kg22,522,5 22,522,548 X55 554 X

En energi- och mineralsten för nöt och får. Lämplig i ekologisk produktion.  
Tryggar djurens tillgång på energi och mineral.

• Förbättrar vommikrobernas funktion 
• Förbättrar utnyttjandet av bete och ensilage
• Förbättrar produktionen och främjar hälsan

Vilolix™ Natur kg8080 808012 X22,522,5 22,522,544 X

Nuolux är en mångsidig, magnesiumrik slicksten för nötdjursbesättningar som mineral- 
och spårämneskälla på betet och i djurstallet. Nuolux innehåller magnesium och dessutom 
kalcium, fosfor, natrium, många spårämnen och ADE-vitaminer. Nuolux är lämplig för alla 
nötdjur året runt.

• Selen 50 mg/kg, en del organiskt

Nuolux kg5050 505020 X2020 202045 X

Nuolux Tunnutus är en slicksten för sina nötdjur. Nuolux Tunnutus innehåller mineral och 
spårämnen i rätt förhållande till varandra. Det innehåller också ADE-vitaminer.

• Lämplig som enda mineralkälla under sintiden
• Selen 50 mg/kg, en del organiskt

Nuolux Tunnutus kg5050 505020 X2020 202045 X

Nuolux Vitamin är en mångsidig slicksten som ger nötdjur ett tillskott av vitaminer, 
spårämnen och mineral. Lämplig i synnerhet under stallutfodringsperioden för mjölkkor 
och för året-runt-bruk till köttnöt och kvigor.

• Höga vitaminhalter

Nuolux Vitamin kg2020 202045 X
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Vasslebaserad mjölknäring med innehåll av kaseinat för kalvar. Produkten är lämplig att 
användas genast efter råmjölksperioden under hela perioden med mjölknäring. Vilomilk 
Lacto passar utmärkt i automat och som syrad mjölknäring. Innehåller en mjölksyrabak-
teriestam som tar hand om mikrobbalansen i matsmältningskanalen och Progut- tarm-
botare.

• Hög spjälkning av fett och proteiner -> effektivt utnyttjande och god tillväxt
• Viktigt tillskott av vitaminer och spårämnen för kalvar

Lactolus Starter Mysli är ett mycket smakligt kompletteringsfoder för kalvar. Lactolus 
Starter Mysli inleds när kalvarna är några dagar gamla. Konsumtionen av det goda kraft-
fodret utvecklar vompapillerna och påskyndar kalvens utveckling till idisslare. Efter fyra 
veckor kan Lactolus Starter Mysli bytas till ett vanligt kalvfoder, t.ex. Vasikka Melica.

Ett pelleterat förstafoder för kalvar, som kan ges fritt från andra levnadsdagen. Består av 
goda och lättsmälta råvaror. Det innehåller mycket protein och har en högklassig amino-
syrasammansättning som tryggar den tidiga tillväxten. Kom också ihåg att ge kalven ett 
högklassigt hö och rent vatten, vilket främjar torrfoderkonsumtionen och utvecklingen 
till idisslare. Kalven kan avvänjas från mjölknäringen, när den äter mer än 1,5 kg Vasikka 
Melica/dag.

Vilomilk Lacto

Vasikka Melica

kgSOJAFRI!

SOJAFRI! kg

25252525 30 X

Lactolus Starter Mysli SOJAFRI! kg20202020 36 X

20202020 25 X

MJÖLKNÄRING OCH KOMPLETTERANDE FODER FÖR KALVAR

OsmoBakt Luomu

MJÖLKSYRABAKTERIEPRODUKTER

En kompletterande blandning av mjölksyrabakterier som balanserar tarmmikroberna. 
Tehobakt rekommenderas vid diarréfall och när det föreligger risk för matsmältnings-
störningar.

• Ett effektivt mjölksyrapreparat för tarmhälsan

Tehobakt kg11 2020

En kompletterande blandning av mjölksyrabakterier som balanserar tarmmikroberna. 
OsmoBalt Luomu rekommenderas vid diarréfall och när det föreligger risk för matsmält-
ningsstörningar.

• Ett effektivt mjölksyrapreparat för tarmhälsan
• Sammansättningen är lämplig för ekologisk produktion

kg11 2020
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ELEKTROLYTPREPARAT FÖR KALVAR

OSMO-SPECIALDIETER FÖR STABILISERING AV ELEKTROLYT- OCH VÄTSKEBALANSEN

En örtbaserad brustablett mot diarré. Det effektiva örtextraktet hjälper organismen att 
försvara sig mot bakterier, virus och urdjur. Osmo Pore kan ges med elektrolytdrycken. 
Doseras i vatten, mjölk eller mjölknäring.

Osmo Pore g450450

Med osmolaritet menas halten av osmotiskt aktiva delar i lösningen. I den nya Osmo-serien har elek-
trolytdryckernas halter justerats så att salterna och vätskan insöndras effektivt hos kalvar som lider 
av diarré och vätskebrist. Rätt sammansättning och elektrolytförhållande (SID-värdet över 60) hjälper 
organismen att balansera upp elektrolyt- och vätskebalansen.

ÅTERSTÄLL VÄTSKEBALANSEN  
VID DIARRÉ

Elektrolytpulver. En specialdiet som stabiliserar elektrolyt- och vätskebalansen under 
vård- och återhämtningstiden, när det finns risk för metaboliska störningar (diarré). 
Innehåller dextros, natriumkarbonat, maltodextrin, natriumklorid och kaliumklorid. 
Blandningsförhållande 35 g pulver/1 liter handvarmt vatten. Innehåll i den färdiga 
drycken: Na 107 mmol/liter, K 15 mmol/l, Cl 59 mmol/l, SID 63 mmol/l. Kan också blan-
das i mjölk eller mjölknäring.

Osmo Jauhe kg10102,42,4

En flytande specialdiet som stabiliserar elektrolyt- och vätskebalansen under vård- och 
återhämtningstiden, när det finns risk för metaboliska störningar (diarré). Produkten är 
flytande och behöver endast spädas ut med rent vatten. Kan också blandas i mjölk eller 
mjölknäring.

Osmo Neste l2002002020

Elektrolytpulver som är tillåtet i ekoproduktion. En specialdiet som stabiliserar elek-
trolyt- och vätskebalansen när det finns risk för metaboliska störningar (diarré) och un-
der vård- och återhämtningstiden. Innehåller ekologiskt dextros, natriumkarbonat, eko-
logiskt sackaros, natriumklorid och kaliumklorid. Blandningsförhållande 35 g pulver/1 
liter handvarmt vatten. Innehåll i den färdiga drycken: Na 107 mmol/l, K 15 mmol/l, Cl 
59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Osmo Luomu kg7,57,5

Elektrolytdryck med fibrer som effektivt gör tarminnehållet fast och ges när det är risk 
för diarré, i vårdande syfte eller vid återhämtning. Blandas i vatten, mjölk eller mjölknä-
ring. Den färdiga dryckens SID-värde är 78 mmol/l.

Osmo 2 Teho kg10104,54,5
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Ett pelleterat, mångsidigt smakmineral för mjölkkor. Innehåller höga halter kalcium, 
natrium och magnesium för högproducerande kor. Är mycket lämpligt också som ett 
mineraltillskott under betesgången.

Lempi kg6006002020 202030 X

Pelleterat smakmineral för växande nötdjur. Höga mineralhalter och tillsatt biotin för 
välmående klövar.

Kasvu Lempi kg2020 202030 X

Ett pelleterat smakmineral för sina kor. En mycket låg kalciumhalt, hög magnesiumhalt 
och en fosfortillsats som hjälper kons kalciumämnesomsättning att starta efter kalvning-
en.

Tarmo kg2020 202025 X

Ett förmånligt kalciumhaltigt mineralpulver. Lämpligt i fraktkvarnsblandningar och i 
blandfoderutfodring av växande nötdjur.

Ape Mira kg10001000

Ett magnesiumhaltigt mineralpulver. Lämpligt för dikor och sina kor som sådant och för 
mjölkkor tillsammans med ett kalciumtillskott. Höga halter E-vitamin och spårämnen.

Ape Mira Premium kg100010002525 252520 X

MINERALFODERBLANDNINGAR
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Ett vitaminiserat kalciummineral med högt fosforinnehåll för både di- och 
mjölkkor.

Lypsy Mira Fosfori kg

En lösning med en kraftig tillsats av magnesium-, fosfor- och spårämnen för nötkreatur. 
Mineral och spårämnen i flytande form som insöndras lätt. Foderkalk tillsätts fodersta-
ten skilt för sig i t.ex. blandfoder eller kraftfoderblandningar.

• Doseras med pump tillsammans med vatten.

Hiveblend High Mag Plus kg200200

Ett mångsidigt pulvermineral för stallutfodrings- och betesperioden. Vid sidan av den 
höga kalciumhalten innehåller Kasvu Mira magnesium och fosfor för växande nötdjurs 
behov.

Kasvu Mira kg2525 252520 X

Ett pulvermineral för högproducerande mjölkkor med höga halter kalcium och magnesi-
um. Innehåller också ett fosfortillskott. Nurmi Mira är också ett lämpligt komplement vid 
betesutfodring och till ett kaliumrikt ensilage.

Nurmi Mira kg100010002525 252520 X

100010002525 252520 X

Ett kraftigt pulvermineral för högproducerande mjölkkor. Höga spårämnes- och vitamin-
halter som upprätthåller juverhälsa och klövarnas skick.

Special Mira kg10001000

Ett pulvermineral för sina kor med hög fosforhalt och låg magnesiumhalt. Innehåller ock-
så rikligt med magnesium, spårämnen och vitaminer för sina kors behov.

Umpi Mira kg252520 X
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Torkad och mald Ascophyllum nodosum-havsalg. 
Havsalgen kompletterar djurens tillgång på mineral, 
spårämnen och vitaminer. 

Ett magnesiumtillskott som kompletterar fullfodret 
och gårdens egna foderblandningar. Magnesiumoxi-
den innehåller 60 % rent magnesium.

Kalciumkarbonat som kalciumkälla i utfodringen av 
husdjur.

En saltkälla till foderblandningar för alla djur.

Pelleterat Melica Melassileike gör gårdsblandningar 
med spannmål och proteinfoder mångsidiga. Tack 
vare den pelleterade konsistensen fungerar fodret 
utmärkt i utfodringsautomater.

Bibehåller ett gott allmänt hälsotillstånd. Äppelvin-
sättiksyra rekommenderas bl.a. vid dålig aptit och 
lindriga juverinflammationer.

Proteinkompletteringsfoder för mjölkkor, köttnöt, 
digivande ston och föl. Tack vare den pelleterade 
konsistensen fungerar fodret utmärkt i utfodringsau-
tomater.

Natriumbikarbonat neutraliserar sur vom hos nöt. 
Det är lämpligt att användas i samband med foder-
byten och när kraftfodergivan är stor.

Havsalgsmjöl

Magnesiumoxid

Utfodringskalk

Natriumklorid

Melica Melassnitsel

Äppelvinsättiksyra

Melica Melasserad rybs

Natriumbikarbonat

2020 202050 X kg

2525 252540 X kg

10001000

10001000

404025 X

252549 X

kg

kg

2525 252530 X

2525 252530 X

2525 252540 X

kg

l

kg

kg

900900

1000100020020020201010

900900

2525

FODERKOMPONENTER

CELLTESTPREPARAT

PRODUKTER FÖR SPENDOPP
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CELLTESTPREPARAT

PRODUKTER FÖR SPENDOPP

PRODUKTER FÖR JUVERHYGIEN

Ett effektivt jodhaltigt spendoppskoncentrat för desinficering av spenar och juver. Innehåller PVP-
jod som frigörs långsamt, vilket ger lång desinficeringsverkan. 1 del Tehotippi späds ut i 4 delar 
vatten. Outspädd kan produkten också användas för rengöring av sår.

Tehotippi kg

Ett kraftigt och effektivt jodhaltigt spendopp som är användningsklart genast. Innehåller PVP-jod 
som frigörs långsamt, vilket ger lång desinficeringsverkan. Innehåller också glycerol som vårdar 
huden. Passar utmärkt också i mjölkningsrobot. Innehåller aktivt PVP-jod 3 000 ppm.

Tehotippi Soft Plus kg2020 6060 200200 10001000

55 3 X 55
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En exakt reagens för observation av juverhälsan och mjölkens kvalitet i ladugården. Tes-
tet kan göras med hjälp av den så kallade ”plättpannan” och roteringsmetoden. På basis 
av cellmängden kan mjölken indelas i åtta kvalitetsgrupper. Kan användas också för att 
fastställa fem kvalitetsgrupper.

Solu-Test Sininen l1000100011 8 X 11

Celltestreagens till DeLaval mjölkningsrobotars OCC-instrument. Förpackningen innehåll-
er reagensen CC Blue 1,6 l, CC Clean tvättmedel 1,0 l och ett avfallskärl.

CC Test

En reagens med vilken man kan följa med kornas juverhälsa och mjölkens kvalitet. Mjöl-
ken indelas i fem klasser enligt celltalet. Solu-Test Vihreä är den vanligaste celltestre-
agensen i Finland. När man testar mjölken behöver man en s.k. ”plättpanna” och en 
tolkningsanvisning i fem steg.

Solu-Test Vihreä l100010005511 8 X 11 4 X 55

Kan köpas separat, Solu-Test plättpannan

Tehotippi Soft LSA är ett effektivt spendopp färdigt att användas med utmärkta hudvårdande egen-
skaper. Tehotippi Soft LSA:s unika effekt baseras på en kombination av mjölksyra och salicylsyra. 
Tehotippi Soft LSA innehåller dessutom ämnen som främjar sårläkning på huden och ämnen som 
vårdar huden på ett mångsidigt sätt. Utmärkt i kalla, fuktiga och varierande miljöer!

Tehotippi Soft LSA kg2020 6060
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TVÄTT OCH DESINFICERING AV MJÖLKHANTERINGSUTRUSTNINGEN

SPENSALVOR OCH LINIMENT

En antiseptisk salva som dödar bakterier som ger juverinflammation. Fuktar spenhuden 
och verkar på små skråmor och eksem. 

Man kan också köpa ett doseringsmunstycke separat till spritsflaskan. 

Hivesan Pro

Ett förmånligt och effektivt, värmande liniment, som är framställt speciellt för kojuver. 
Ger en långvarig, värmande verkan och ökar effektivt den ytliga blodcirkulationen på 
det behandlade området. Lämpligt som tilläggsvård vid mastit. 

Man kan också köpa ett doseringsmunstycke separat till spritsflaskan. 

Vihreä linimentti

Högklassigt, värmande liniment som innehåller äkta japansk pepparmyntsolja. Ökar den 
ytliga blodcirkulationen och lindrar smärtor i juvret. Passar utmärkt som tilläggsvård vid 
juverinflammation och kan också användas på ömmande muskler.

Hivemint Kamferi ml

l

l

500500 50050012 X

2,52,5ml30030010 X300300 2,52,56 X

2,52,5l118 X11 2,52,56 X
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TVÄTTMEDEL FÖR JUVRET

TVÄTT OCH DESINFICERING AV MJÖLKHANTERINGSUTRUSTNINGEN

10001000

Inhemskt tvättmedel för spenar. Nännipesu tvättar juvret rent och håller huden i gott 
skick. Det är tryggt att använda Nännipesu, eftersom det inte innehåller dofter. Produk-
ten är mycket dryg och förmånlig använda. Lämplig också för tvätt av hela djuret.

Nännipesu l55 3 X 55

Deosan  
Deogen VS7

Pascal VA5
Deosan  

Liquid CIP
Divosan Plus

Användningssyfte
Desinficerande 

basiskt tvättmedel
Surt tvättmedel

Klorfritt
Basiskt tvättmedel

Oxiderande 
desinficeringsme-

del

Verkande substans Klorbaserad Salpetersyra Natriumhydroxid Perättiksyra

Produkt-
beskrivning 

För cirkulations-
tvätt av mjölk-
ningsmaskiner, 
gårdstankar och 
mjölkningsro-

botar. Avlägsnar 
effektivt fett och 

protein.

För cirkulations-
tvätt av mjölk-
ningsmaskiner, 
gårdstankar och 

mjölkningsrobotar. 
Avlägsnar effek-
tivt oorganiska  
avlagringar och 
kalciumoxalat.

För cirkulations-
tvätt av mjölk-
ningsmaskiner, 
gårdstankar och 

mjölkningsrobotar. 
Är särskilt lämpligt 

för tvätt i hög 
temperatur

För desinficering 
av mjölkningsro-
botens borstar, 

kalldesinficering 
av mjölkrör.

Dosering
Brukslösning

0,4–0,8 %
Brukslösning

0,4–2,5 %
Brukslösning

0,4–0,8 %

Desinficering  av 
borstar 0,5–1 %

Mjölkrör 
0,2–0,4 %

Förpacknings- 
storlek

20 l, lastpall 24 l 20 l, lastpall 24 l 20 l, lastpall 24 l 20 l, lastpall 24 l

N
Ö

TD
JU

R
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MINERALFODER

LAMMASPRODUKTER FÖR FÅR

Ett balanserat kopparfritt mineralfoder för får. Mineralpulvret är lätt att blanda med det 
övriga fodret. Kan ges till får och lamm hela året.

Lammas Mira kg2020 202030 X

Ett kopparhaltigt mineralfoder speciellt för finska lantrasfår.

Lammas Mira + Cu kg2020 202030 X
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SLICKSTENAR

Nuolux Lammas är en mångsidig, magnesiumrik slicksten för fårbesättningar som mine-
ral- och spårämneskälla på betet och i fårhuset. Nuolux Lammas innehåller magnesium 
och dessutom kalcium, fosfor, natrium, många spårämnen och ADE-vitaminer. Nuolux 
Lammas passar för alla får året runt.

• Ingen koppartillsats
• Selen 25 mg/kg, en del organiskt

Nuolux Lammas kg2020 202045 X

Den melassbaserade Vilolix Lammas-slickstenen innehåller mycket vitaminer och 
spårämnen och ger vommikroberna snabbspjälkt energi och kväve (urea). Den är ut-
märkt som komplement till foder som har lågt innehåll av råprotein och den ökar utbytet 
av grovfodret.

Vilolix™ Lammas kg22,522,5 22,522,548 X

FÅ
R

En energi- och mineralsten för nötdjur och får. Lämplig i ekologisk produktion. Tryggar 
djurens tillgång på energi och mineral.

• Förbättrar vommikrobernas funktion
• Förbättrar utnyttjandet av bete och ensilage
• Förbättrar produktionen och främjar hälsan

Vilolix™ Natur kg8080 808012 X22,522,5 22,522,544 X
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IMMU-SERIEN

SIATPRODUKTER FÖR SVIN

FLYTANDE VITAMINER

Yleisvita ADEK Fiskleverolja Tiovita BeeBee
E-Seleeni Vahva 

liuos

A-vitamin 10 000 000 ie/kg 1 000 000 ie/kg 7 500 000 ie/kg

D-vitamin 5 000 000 ie/kg 100 000 ie/kg 750 000 ie/kg

E-vitamin 50 000 mg/kg 110 mg /kg 35 000 mg/kg 75 000 mg/kg

Andra vitaminer K-vitamin, niacin

B1, B2, B6, B12, 
niacin, pantoten-
syra, kolin, K och 

biotin

B1, B2, B6, B12, 
niacin, pantoten-
syra, biotin och 

folsyra

Selen 50 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg

Andelen organiskt 
selen %

Konsistens Vätska Olja Vätska Vätska Vätska

Förpacknings- 
storlekar 

10 l, 20 l, 210 l 5 l, 20 l, och 900 kg 5 l, 20 l 5 l och 20 l 10 l, 20 l, 210 l

Kraftigt ADE-vita-
min speciellt för 

suggor

En mycket god vi-
taminkälla speciellt 
för svin, innehåller 

omega-fettsyror

En bra flervitamin-
produkt för alla 

husdjur. Ett utmärkt 
tilläggsvitamin för 

smågrisar

En balanserad B-vi-
taminprodukt för 

alla husdjur

Flytande mycket 
liten dosmängd

0 01000

26



PELLETS- OCH PULVERVITAMINER

IMMU-SERIEN

SV
IN

Immu ADE Immu E 6500

A-vitamin 900 000 ie/kg

D-vitamin 375 000 ie/kg

E-vitamin 6000 mg/kg 6500 mg/kg

Selen 50 mg/kg 50 mg/kg

Konsistens PELLETS och PULVER PELLETS            PULVER

Andelen organiskt 
selen %

Zink 2000 mg/kg

Förpacknings- 
storlekar

20 kg
40x20 kg, 800 kg

20 kg
40x 20 kg, 800 kg

ADE-vitaminprodukt  
för suggor

En produkt med antioxidanter 
för suggor

100 0

50 0

Pormix Plex Sikamix Selen Forte Plex Hy D

A-vitamin 1 000 000 ie/kg 5 000 000 ie/kg

D-vitamin 150 000 ie/kg 750 000 ie/kg 
25-hydroxikolekalci-

ferol 5 mg/kg

E-vitamin 4000 mg/kg 25 000 mg/kg 25 000 mg/kg

Andra vitaminer
B1, B2, B6, B12, 

niacin, pantotensyra, 
kolin, K C och biotin

B2, B12, niacin, pan-
totensyra och C

Selen 30 mg/kg 20 mg/kg 300 mg/kg

Andelen organiskt 
selen %

50

Konsistens pellets pulver pulver pulver

Förpacknings- 
storlekar 

15 kg
50x15 kg

8 kg 10 kg och 20 kg
20 kg 

40 x 20 kg och 800 kg

Ett multivitamin som 
framställts speciellt 
för suggor och små-

grisar

En kraftig vitamin-
blandning som fram-
ställts speciellt för 

suggor och smågrisar

En kraftig produkt 
som ges som kur före 

grisningen

För effektivt utnytt-
jande av D-vitamin, 
för gyltors benställ-
ning och ett hållbart 

skelett.

100 0100 50
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En produkt avsedd för att förstärka brunsten. Ett mångsidigt kompletteringsfoder som 
är framställt för att hålla svinens fruktsamhet god. Produkten innehåller viktiga närings-
ämnen för fruktsamheten, bl.a. mångsidigt med vitaminer: A-, D-, E- och B-vitaminer, 
betakaroten och spårämnen.

• Innehåller också essentiella fettsyror och kompletterar mångsidigt tillgången på ami-
nosyror

Tehokiima kg15151515 50 X

100 % paraffinolja. Hjälper suggan tömma matsmältningskanalen före grisningen.

Hiven Parafin l5555 4 X

En biotin- och spårämnesprodukt för husdjur. Hivetiini håller klövarna och pälsen i gott 
skick. Den innehåller lättinsöndrad koppar och zink i form av glycinkelater. Biotinet och 
de spårämnen som ingår i Hivetiinifodret är viktiga komponenter när klövens hornäm-
nen bildas.

Hivetiini kg2020

MINERAL OCH PREMIXER

ANDRA KOMPLETTERINGSFODER FÖR SUGGOR
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MINERAL OCH PREMIXER

En mineral-, spårämnes- och vitaminblandning för svin. Används som tillsats i spann-
måls-koncentratutfodring. En exakt dosering beror på mängden koncentrat och dess 
innehåll.

• En balanserad sammansättning för spannmåls-/koncentratutfodring
• Högre halter, mindre giva
• Finns också med effektivt Hy-D® D-vitamin

Sika-Hiven Pro kg202040 X 800800

En mineral-, spårämnes- och vitaminblandning för suggor. Används som tillsats i ut-
fodring med spannmål-koncentrat, när man använder koncentrat avsett för slaktsvin. En 
exakt dosering beror på mängden koncentrat och dess innehåll.

• En balanserad sammansättning för spannmåls-/koncentratutfodring
• Högre halter, mindre giva
• Finns också med effektivt Hy-D® D-vitamin

Sika-Hiven Pro Emakko kg202040 X

En balanserad och mångsidig basmineralprodukt för svingårdar som komplement till 
spannmåls-koncentratutfodring. Lämplig för suggor, smågrisar och slaktsvin. Lämplig i 
ekologisk produktion.

Sikakivennäinen kg900900

En mineral-, spårämnes-, vitamin- och aminosyrablandning för suggor som komplement 
till utfodring med spannmål-soja. Lämplig giva är 3,5–4,5 % av hela blandningsmängden.

• Innehåller rikligt med smältbar fosfor och dessutom fytas som gör utnyttjandet av fos-
forn effektivare

• Aminosyrorna treonin och lysin tillsatta

Sika-Pre kg900900

SV
IN
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FODER OCH KOMPLETTERANDE FODER FÖR SMÅGRISAR

FODERKOMPONENTER

En saltkälla till foderblandningar för alla djur.

Natriumklorid 2525 252549 X kg

Foderjästen består av torkad bryggerijäst. Den 
innehåller rikligt med lättsmält protein, spårämnen 
och B-gruppens vitaminer.

Foderjäst 2525 252540 X kg

En viktig aminosyra som proteinkomplement till 
svinfoder som tillverkas på gården.

Treonin 2525 kg

Magnesium till foder som blandas på lantgårdarna. 
Magnesiumoxiden innehåller 60 % rent magnesium.

Magnesiumoxid 2525 252540 X kg

En viktig aminosyra som proteinkomplement till 
svinfoder som tillverkas på gården.

DL-Metionin

Kalciumkarbonat som kalciumkälla i utfodringen av 
husdjur.

Utfodringskalk 404025 X kg10001000

En viktig aminosyra som proteinkomplement till 
svinfoder som tillverkas på gården.

L-Lysiini 2525 252540 X kg

Energikälla för digivande suggor som ska betäckas 
eller insemineras.

Glukos l2525 252540 X kg

Pressad inhemsk rybsolja.

Foderväxtolja l

Ett syrapulver för syrsättning av egen foderbland-
ning. Syrat foder hjälper smågrisens matsmältnings-
kanal att hållas frisk.

Citronsyra kg2525

2525 252540 X kgkg

2102101010
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FODER OCH KOMPLETTERANDE FODER FÖR SMÅGRISAR

Elitemilk Pigi Cup Favorite är en högklassig mjölkersättning för smågrisar. Tack vare den 
goda lösligheten fungerar det i automater. Elitemilk Pigi Cup Favorite används vid sidan 
av suggans mjölk eller ersätter denna.

• Högklassiga lättsmälta råvaror
• Vitamin- och spårämneskomplettering ingår

Elitemilk Pigi Cup Favorite kg25252525 30 X

Elitemilk Pigi Yoghurt är ett mjölkbaserat kompletteringsfoder, som är avsett som första 
tilläggsfoder åt alla kullar genast efter råmjölken. Det kompletterar mycket väl suggans 
mjölk och ökar energitillgången i synnerhet i stora kullar. Elitemilk Pigi Yoghurt påskyn-
dar utvecklingen av torrfoderkonsumtionen, vilket också minskar problem vid avvänj-
ningen.

• Jämn tillväxt i hela smågriskullen
• Lägre smågrisdödlighet
• Minskar belastningen på suggor med stora kullar

Elitemilk Pigi Yoghurt kg15151515 40 X

Ett pulverfoder för smågrisar som är en utmärkt övergång mellan Elitemilk Pigi Yoghurtti 
och Porcistart. Man kan också använda Porcistart Power som första smågrisfoder och 
fortsätta med det över avvänjningen. Ges torrt eller utblandat i vatten som en varm gröt.

Porcistart Power kg20202020 40 X

Ett pelleterat och mycket gott prestarter-foder för smågrisar. Porcistart består av mång-
sidiga och mycket lättsmälta råvaror, som garanterar smågrisarna en god tillväxt och 
tarmhälsa. Porcistart kompletterar näringstillgången optimalt hos diande smågrisar. Kom 
ihåg att vatten alltid ska finnas fritt tillgängligt och rengör fodertråget regelbundet. En-
ligt rekommendationerna ska Porcistart-utfodringen fortsätta över avvänjningen.

Porcistart kg20202020 40 X

SV
IN
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JÄRNPRODUKTER

Förstajärn för smågrisar som innehåller järndextran som insöndras effektivt. En flaska 
räcker till 250 smågrisar.

Porcifer Ensirauta ml500500500500 10 X

Ett vitaminiserat förstajärnpreparat som innehåller järnfumarat för nyfödda smågrisar. 
Dosera 1,5 ml/smågris.

• Innehåller mjölksyrabakterier, som tryggar bildningen av en balanserad tarmmikrob-
stam

Vilofer Iron pasta ml80806 X

Innehåller organiskt lättinsöndrat järn, som blandats i vitmossa. Innehåller också koppar, 
zink och mangan som förbättrar utnyttjandet av järnet. Torvens låga pH, fenolförening-
arna, strålsvamparna och den goda vätskebindningsförmågan minskar risken för diarré. 
Förpackningen innehåller 100 l torv komprimerad till en 60 liters bal.

• Ett bekymmersfritt och brukssäkert alternativ
• Fungerar bra också som sysselsättningsmaterial

Porcifer, torvbal l60606060 25 X

En järn- och spårämnesprodukt för svin och andra husdjur. Tehorauta innehåller också 
en tillsats av selen, jod, mangan, zink och koppar.

• Innehåller C-vitamin som förbättrar järnupptaget och A, D- och E-vitaminer
• Ett mångsidigt kompletteringsfoder som främjar smågrisars tillväxt

Tehorauta, pellets kg20202020 40 X

En järn- och näringsämneslösning som innehåller organiskt järn (100 %) och tryggar en 
tillräcklig tillgång på järn. Utnyttjandet av järnet ökas av selentillsatsen i lösningen.

• Innehåller citronsyra för en välmående tarm och förebyggande av diarré

Tehorauta, lösning l20205555 4 X

På ekogårdar ska gårdens veterinär skriva en lista över preparat som är avsedda som järnproduk-
ter för smågrisar och foga listan till gårdens ekoproduktionsplan (djurvårdsplan).
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MJÖLKSYRABAKTERIEPREPARAT FÖR SMÅGRISAR

En kompletterande foderblandning som innehåller mjölksyrabakterier som upprätthåller 
mag- och tarmhälsan hos smågrisar. Blandningen innehåller också spårämnen och lätt-
smält energi (glukos) som tryggar tillgången på näringsämnen vid tarmstörningar. Gör 
tarminnehållet fast.

Hivebakt kg15151515 40 X

En kompletterande blandning av mjölksyrabakterier som balanserar tarmmikroberna. 
Tehobakt rekommenderas vid diarréfall och när det föreligger risk för matsmältnings-
störningar. 

• Ett effektivt mjölksyrapreparat för tarmhälsan

Tehobakt kg202011

Det snabbverkande Porcistart Booster får svaga smågrisar att suga och ger snabbt 
näringsämnen som insöndras och tryggar de första timmarna i livet. Porcistart Booster 
är framställt för att hjälpa dessa smågrisar till spenarna så att de får en bra start på 
tillväxten. Doseraren säljs skilt för sig.

• Uppiggande växtextrakt
• Antikroppar från råmjölk och termostabiliserade mjölksyrabakterier
• Snabbverkande energi och vitaminer

Porcistart Booster ml200200200200 10 X

SV
IN

En kompletterande blandning av mjölksyrabakterier som balanserar tarmmikroberna. 
OsmoBakt Luomu rekommenderas vid diarréfall och när det föreligger risk för matsmält-
ningsstörningar.

• Ett effektivt mjölksyrapreparat för tarmhälsan
• Sammansättningen är lämplig för ekologisk produktion!

OsmoBakt Luomu kg11 202011
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ELEKTROLYTPREPARAT FÖR SMÅGRISAR

OSMO-SPECIALDIETER FÖR STABILISERING AV ELEKTROLYT- OCH VÄTSKEBALANSEN

Elektrolytpulver. En specialdiet som stabiliserar elektrolyt- och vätskebalansen under 
vård- och återhämtningstiden, när det finns risk för metaboliska störningar (diarré). 
Innehåller dextros, natriumkarbonat, maltodextrin, natriumklorid och kaliumklorid. 
Blandningsförhållande 35 g pulver/1 liter handvarmt vatten. Innehåll i den färdiga 
drycken: Na 107 mmol/l, K 15 mmol/l, Cl 59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Osmo Jauhe kg

En flytande specialdiet som stabiliserar elektrolyt- och vätskebalansen under vård- och 
återhämtningstiden, när det finns risk för metaboliska störningar (diarré). Produkten är 
flytande. Behöver endast spädas ut med vatten.

Osmo Neste l

Elektrolytpulver som är tillåtet i ekoproduktion. En specialdiet som stabiliserar elek-
trolyt- och vätskebalansen under vård- och återhämtningstiden, när det finns risk för 
metaboliska störningar (diarré). Innehåller ekologiskt dextros, natriumbikarbonat, eko-
logiskt sackaros, natriumklorid och kaliumklorid. Blandningsförhållande 35 g pulver/1 
liter handvarmt vatten. Innehåll i den färdiga drycken: Na 107 mmol/l, K 15 mmol/l, Cl 
59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Osmo Luomu kg

Ett elektrolytpreparat med fibrer som effektivt gör tarminnehållet fastare. Kan användas 
när det finns risk för matsmältningsproblem (diarré), för vård och under återhämtning. 
Den färdiga dryckens SID-värde är 78 mmol/l.

Osmo 2 Teho kg

En örtbaserad brustablett mot diarré. Det effektiva örtextraktet hjälper organismen att 
försvara sig mot bakterier, virus och urdjur. Osmo Pore kan ges med elektrolytdrycken.

Osmo Pore g

Med osmolaritet menas halten av osmotiskt aktiva delar i lösningen. I den nya Osmo-serien har elek-
trolytdryckens halter justerats så att salterna och vätskan insöndras effektivt hos djur som lider av di-
arré och vätskebrist. Rätt sammansättning och elektrolytförhållande (SID-värdet över 60) hjälper orga-
nismen att balansera upp elektrolyt- och vätskebristen.

ÅTERSTÄLLER  
VÄTSKEBALASEN VID DIARRÉ

10102,42,4

2002002020

7,57,5

450450

10104,54,5
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0 100

E-Seleeni vahva 
liuos

Yleisvita ADEK Tiovita BeeBee Hy D

A-vitamin 10 000 000 ie/kg 7 500 000 ie/kg

D-vitamin 5 000 000 ie/kg 750 000 ie/kg
25-hydroxycalciferol 

5 mg/kg

E-vitamin 75 000 mg/kg 50 000 mg/kg 35 000 mg/kg

Andra vitaminer Niacin, K-vitamin
B1, B2, B6, B12, 

niacin, pantotensyra, 
biotin och folsyra

B1, B2, B6, B12. 
niacin, pantotensyra, 

biotin och folsyra

Selen 100 mg/kg 50 mg/kg 10 mg/kg

Andelen organiskt 
selen %

0 0 100

Konsistens vätska vätska vätska vätska pulver

Förpackningsstor-
lekar

10 l, 20 l, och 210 l 10 l, 20 l, och 210 l 5 l och 20 l 5 l och 20 l
20 kg 40 x 20 kg  

och 800 kg

En kraftig selenpro-
dukt, mycket liten dos

En kraftig ADE-vita-
minprodukt för alla 

husdjur

En bra multivita-
minprodukt för alla 

husdjur

En balanserad B-vi-
taminprodukt för alla 

husdjur

För effektivt utnytt-
jande av D-vitamin, 
äggskalets kvalitet 

och ett starkt skelett

0

VITAMINPRODUKTER

SIIPIKARJA

100 % askorbinsyra. C-vitaminet ges till fjäderfän som kur under värmeböljor

för bättre tolerans för värmestress.

C-vitamiini kg99

PRODUKTER FÖR FJÄDERFÄN

FJ
Ä
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R

FÄ
N

35



FODERKOMPONENTER

TILLBEHÖR

En saltkälla till foderblandningar för alla djur.

Natriumklorid 2525 252549 X kg

Foderjästen består av torkad bryggerijäst. Den 
innehåller rikligt med lättsmält protein, spårämnen 
och B-gruppens vitaminer.

Foderjäst 2525 252540 X kg

En viktig aminosyra som proteinkomplement till fo-
derblandningar som tillverkas på gården.

Treonin 2525 kg

Magnesium för foder som blandas på lantgårdarna. 
Magnesiumoxiden innehåller 60 % rent magnesium.

Magnesiumoxid 2525 252540 X kg

En viktig aminosyra som proteinkomplement till fo-
derblandningar som tillverkas på gården.

DL-Metionin 2525 kg

Kalciumkarbonat som kalciumkälla i utfodringen av 
husdjur.

Utfodringskalk 404025 X kg10001000

En viktig aminosyra som proteinkomplement till fo-
derblandningar som tillverkas på gården.

L-Lysin 2525 252540 X kg

Pressad inhemsk rybsolja.

Foderväxtolja 210210 l

PICKSTEN

1010
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TILLBEHÖR

FJ
Ä

D
E
R

FÄ
N

Picksten som innehåller mineral och spårämnen för fjäderfän. När hönsen koncentrerar 
sig på tillgänglig picksten minskar stressen och behovet att hacka andra individer.

Kanakivi Nokkis kg10101010 80 X

Balanserat torrfoder för vuxna hundar. Farm Dog Total har optimerats enligt NRC:s,  
AAFCO:s och FEDIAF:s rekommendationer för att motsvara energi- och näringsbehovet 
hos vuxna hundar som rör sig normalt. Sammansättning: Spannmål, kött och biprodukter 
från djur, biprodukter från växter, olja och fett, mineral och spårämnen.

Farm Dog Total Chicken kg12121212 30 X

Balanserat torrfoder för vuxna katter. Farm Cat Total har optimerats för att täcka ener-
gi- och näringsbehovet hos vuxna katter enligt NRC:s, AAFCO:s och FEDIAF:s rekommen-
dationer. Sammansättning: Kött och biprodukter från djur, majs. vete, biprodukter från 
växter, fett från fjäderfän, mineral.

Farm Cat Total Chicken kg12121212 30 X

SÄLLSKAPSDJUR

Lockar dunungarna till vattenlinjen. Förbättrar tillväxten med t.o.m. 10 g hos 7 dagar 
gamla dunungar. Sönderfaller inom 3–4 dagar. Papperets bredd är 0,68 m och rullens 
längd är 200 m. 

Broilerpapper Horka st/förpackning2245 X22

PICKSTEN
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VALLFODERENSILERING

SILOMIX®-KONCEPT  
– FÖR BÄTTRE FODERENSILERING
I det nya Silomix®-konceptet kan man göra bästa möjliga bakterie- och enzymkombination för varje situation. 
Silomix®-konceptet består av påsar med ensileringsmedel och premix, och genom att kombinera dessa får 
man en optimal ensileringsblandning.

Silomix®-färg kan vid behov tillsättas alla Silomix-blandningar. Alla Silomix®-produkter är godkända för eko-
logisk produktion.

ENSILERINGSMEDEL
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Heterofermentativa bakterier producerar mjölksy-
ra och dessutom andra jäsningsprodukter, som för-
hindrar tillväxt av jästsvampar och mögel.

MODERN FODERENSILERING  
BASERAS PÅ BAKTERIER

Biologisk foderensilering basers på mjölksyrabakterier. Olika sorters mjölksyrabakterier växer i olika 
miljöer (pH-värde) och ger olika jäsningsprodukter. Ensilage kan skördas med varierande torrsubstans, 
vilket ställer varierande krav på ensileringsprocessen. Baljväxter t.ex. ökar utmaningarna på ensilering-
en, eftersom de innehåller pH-buffrande ämnen. När man ensilerar foder som innehåller baljväxter är 
det viktigt att fodrets pH sänks så snabbt som möjligt. På grund av olika ensileringsmässiga orsaker är 
det tryggast att välja ensileringsmedel framställda för fodertypen i fråga och för väderförhållandena.

VALLFODERENSILERING

 z FUKTIGT ENSILAGE KRÄVER EN SNABB OCH KRAFTIG SÄNKNING AV PH-VÄRDET
 Ö En snabb sänkning av pH-värdet får man om man använder olika sorters homofermentativa mjölksyrabak-
terier. De växer snabbt i miljöer med varierande surhetsgrad och producerar mjölksyra, som är en kraftig 
syra och som snabbt sänker fodrets pH. 

 z JÄST- OCH MÖGELTILLVÄXT MÅSTE FÖRHINDRAS I TORRT VALLENSILAGE
 Ö Heterofermentativa mjölksyrabakterier omvandlar en del av den mjölksyra de produce-
rat till andra jäsningsprodukter, som tillsammans effektivt förhindrar tillväxt av jäst-
svampar och mögel. På detta sätt minimeras varmgång och näringsämnesförluster. Med 
syror kan man inte förhindra jäst och mögel att växa. 

 z EN HÖG PROTEINHALT I FODRET BUFFRAR PH-VÄRDET
 Ö Proteinhalten i fodret höjs av riklig gödsling, valet av grödor och tiden för skörden.
 Ö Om fodret har ett högt proteininnehåll, lönar det sig att öka mängden homofermentativa 
bakterier. 

 z NÄR ENZYMER SPJÄLKER HEMICELLULOSA, ÖPPNAS FIBERSTRUKTUREN
 Ö Tack vare detta hålls pressaften bättre i fodret
 Ö Det tryggar också de tillsatta bakteriernas tillgång till näring.
 Ö Vommikroberna får en större arbetsyta, och då smälts fibrerna snabbare i vommen.
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SILOMIX®-PREMIX DOSERINGSPÅSAR

Färgämne för alla kombinationer också för ekologisk produktion. Färgen gör det lättare 
att se om ensileringslösningen doseras jämnt över fodret. Färgen finns i en lättanvänd 
tub.

Silomix® Väriaine g1010

Premix som passar till ensilering av torrt foder (ts 32–50 %). Innehåller heterofermenta-
tiva mjölksyrabakterier som förhindrar varmgång och tillväxt av jäst och mögel i torrt 
foder. Använd 2 premixpåsar till 50 ton ensilage.

Silomix® Dry

Innehåller också ett paket enzymer som säkrar tillgången på socker i jäsningsprocessen.

En basprodukt för ensilering av merparten av fodret. Passar till varierande torrsubstans-
halter (ts 24-34 %). Innehåller mjölksyrabakterier som effektivt sänker pH-värdet och 
förhindrar varmgång. Använd 2 premixpåsar till 50 ton ensilage.

Silomix® Ferm

Innehåller också ett paket enzymer som säkrar tillgången på socker i jäsningsprocessen.

Innehåller mjölksyrabakterier som snabbt och effektivt sänker pH-värdet i fuktigt fo-
der (ts 18–26 %). Bruksmängden är 2 doseringspåsar till 50 ton ensilage. I gynnsamma 
förhållanden räcker 1,5 påsar till 50 ton ensilage. På motsvarande sätt kan man öka 
doseringen med en halv påse till 50 ton ensilage, om förhållandena är svåra, t.ex. när 
råproteinhalten i ensilaget är över 17 %.

Silomix® Wet

Innehåller också ett paket enzymer som säkrar tillgången på socker i jäsningsprocessen.

ton foder/förpackning2525

ton foder/förpackning2525

ton foder/förpackning2525
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Färdig-
blandade

ENSILERINGMEDEL FÖR SÄRSKILDA SYFTEN

Produkt avsedd för ensilering av torrt hösilage (ts 50–75%) och halm för hästar. För 
förstklassig ensilering av torrt material behövs en produkt som har framställts speciellt 
för det ändamålet. Utmaningen är att hindra jäst och mögel att växa i hösilaget och und-
vika varmgång. I påse räcker för att ensilera 25 ton hösilage för hästar eller 50 ton halm.

TalliPro Stable

En effektiv pulvrig syrablandning som förebygger varmgång i blandfoder på foderbor-
det. Ett utmärkt tillskott under heta sommardagar för att fodervärdena ska stå sig och 
smakligheten och konsumtionen ska säkras.

Solvita TMR Cool

För helsädsensilage av spannmål eller proteingrödor och av en blandning av dessa med 
en torrsubstanshalt på 25–45 %. Sänker effektivt ensilagets pH-värde, maximerar pro-
teinskörden och hindrar varmgång i fodret. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton foder.

Silomix® Wholecrop Legume

Innehåller också ett paket enzymer som säkrar tillgången på socker i jäsningsprocessen.

För ensilering av majs, när det har en torrsubstanshalt över 28 %. Förhindrar varmgång, 
näringsförluster och alkoholjäsning i majsensilage. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton 
foder.

Silomix® Maize

Innehåller också ett paket enzymer som säkrar tillgången på socker i jäsningsprocessen.

En specialprodukt för biologisk ensilering av krossad spannmål med en fuktighet på 
25–40 %. Förhindrar tillväxt av jästsvampar och mögel, varmgång och näringsförluster. 
Möjliggör användning av krossad spannmål också sommartid. 1 påse räcker till ensile-
ring av 25 ton spannmål.

Silomix® Murske
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ton foder/förpackning2525

ton foder/förpackning2525

ton foder/förpackning2525

ton foder/förpackning2525

40 X kg2525 2525
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BIOLUX 
–  LYXIG ENSILERING

BIOLUX-ENSILERINGSMEDEL

BioLux-serien bjuder på nya lyxiga biologiska produkter för foderensilering med bästa möjliga kombination av 
mjölksyrabakterier med beaktande av önskad torrsubstanshalt och råvarubas hos ensilaget. Produkterna innehål- 
ler patenterade bakteriestammar och enzymer avsedda för fuktigt foder som tryggar tillgången på socker och att 
pH-värdet sjunker i tillräcklig grad. I produkterna för halvtorrt foder har bakterierna kombinerats så att de så bra 
som möjligt ska hindra tillväxt av jäst och mögel och hindra varmgång. Ett smakligt och högklassigt ensilage är 
idisslarens viktigaste föda.

Nötdjuren får näringsämnen både för tillväxt och för mjölkproduktion av välensilerat och smältbart foder. Ett 
högklassigt ensilage gör det möjligt att maximera användningen av grovfodret i utfodringen och en grovfoderdo-
minerad utfodring ger hälsa och välmående.

Europas ledande ensilageexpert Lallemand har producerat Biolux-serien för de finländska vallfodersorterna.

Innehåller nu en ny bakte-
rie P. Acidipropionici, som 

snabbt producerar propion- 
syra som skyddar mot till-

växt av jäst och mögel!

BioLux BioSile

En produkt avsedd för ensilering av fuktigt foder (torrsubstans över 20 %). Den innehåller bak-
teriestammar som snabbt sänker pH-värdet. Innehåller dessutom ett patenterat enzympaket 
som spjälker växtens strukturkolhydrater och friställer socker som säkerställer att bakterie-
stammarna i BioSile har tillräckligt med näring för en snabb och effektiv jäsningsreaktion.
 
• Sänker fodrets pH-värde snabbt till önskad nivå
• Ett enzympaket som säkrar en tillräcklig mängd socker
• Effektiv jäsningsprocess

5050

för foderen-
silering

ton foder/förpackning
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En bakterieprodukt speciellt för hösilage (torrsubstansen 50–75 %), som effektivt för-
hindrar tillväxt av mögel och jäst. Hösilage behöver inte mjölksyrabakterier som sänker 
pH-värdet, utan BioStable baseras helt på den patenterade L. buchneri 40788-stammen, 
som hindrar tillväxt av jäst och mögel. Slutresultatet blir högklassigt hösilage med små 
mängder jäst och mögel.

• Bromsar upp varmgång i öppnade balar
• Hindrar effektivt tillväxten av jäst och mögel

BioLux BioStable
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BioLux BioCool PG

En bakterieblandning speciellt avsedd för ensilering av ett halvtorrt förtorkat ensilage (torr-
substansen över 30 %). Förhindrar effektivt varmgång i fodret och producerar propylenglykol.

Största risken med ensileringen av halvtorrt foder är angrepp av jäst och mögel. Med hjälp av 
BioCool PG producerar du ett foder där du maximerar den mikrobverksamhet som hindrar till-
växt av jäst och mögel, där du minimerar tillgången på näringsämnen för skadliga bakterier och 
snabbt får ner pH-värdet till en nödvändigt låg surhetsgrad tack vare bakteriestammarna som 
producerar mjölksyra.

BioCool PG innehåller unika heterofermentativa mjölksyrabakterier, som effektivt producerar 
propylenglykol och jäsningsprodukter som hindrar varmgång.

• Förhindrar effektivt varmgång
• Minimerar näringstillgången för skadliga bakterier
• Sänker pH-värdet till nödvändigt låg nivå
• Bildar propylenglykol i fodret
• Bildar snabbt skydd mot tillväxt av jäst och mögel!

BioLux BioFast PG

Bakterieblandning avsedd för ensilering av halvfuktigt foder (torrsubstans 27-40 %), som effek-
tivt sänker pH-värdet, hindrar varmgång och producerar propylenglykol i fodret.

BioFast PG innehåller noggrant utvalda bakteriestammar som mycket snabbt sänker pH-värdet. 
Produkten innehåller dessutom ett patenterat enzympaket som spjälker växtens strukturkolhy-
drater och friställer socker och säkerställer att bakteriestammarna i BioFast PG har tillräckligt 
med näring för en snabb och effektiv jäsningsreaktion.

BioFast PG innehåller unika heterofermentativa mjölksyrabakterier, som effektivt producerar 
propylenglykol och jäsningsprodukter som hindrar varmgång.

• Sänker pH-värdet snabbt till önskad nivå
• Förhindrar varmgång
• Ett enzympaket som säkrar tillgången på socker
• Producerar propylenglykol i fodret
• Bildar snabbt skydd mot tillväxt av jäst och mögel!

5050 ton foder/förpackning

5050 ton foder/förpackning

2525 ton foder/förpackning
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N-xt Fertilizers är den nya generationens omfattande och högklassiga gödselmedelsserie. Gödelmedelsserien 
innehåller bladgödsel och flytande N-, NP- och NPK-gödselmedel som ges som placeringsgödsling eller sprids på 
vall och spannmål. N-xt gödselmedlen underhåller jordens bördighet och goda fysiologiska egenskaper i mark-
strukturen, t.ex. partikelstorlek, struktur och rätt pH-värde. Med N-xt gödselmedlen placeras näringsämnena där 
de behövs, dvs. vid växternas rötter. En effektiv användning kan minska bruksmängden med 20 %! N-xt gödsel-
medlen tillverkas av Suomen Nestelannoite Oy i Kauhava.

• Samma skördemängd med 20 % mindre kvä-
vemängd

• Bättre proteinkvalitet i fodret

• Gott foder  
-> högre konsumtion, högre mjölkproduktion

• Mindre urlakning av näringsämnen  
-> gott utnyttjandeförhållande

• Förbättrar användningen av kvävet i flytgödseln

• Främjar livlig mikrobverksamhet i jorden  
-> mera näringsämnen tillgängliga för växterna

• Fungerar också i torra miljöer

N-xt-GÖDSELMEDEL    
EFFEKTIV ANVÄNDNING  
= LITEN BRUKSMÄNGD

Försöks-
grupp

Gödsling
Flytgödsel,  

m3/ha     
Salpeter, kg/ha N-xt Terra 14

Kväve till  
åkern, kg/ha

1 Ingen gödsling 0 0 0 0
2 Flytgödsel + salpeter 30 167 0 96

3 Flytgödsel + N-xt 
Terra 14 30 0 154 88

Torrsubstansskörden, kg ts/ha Nitrathalten i fodret, mg/kg ha Nyttan av gödseln, €/ha jämfört 
med ogödslat skifte (=1)

INBESPARING OCH BÄTTRE KVALITET

GÖDSELMEDEL
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Använd N-xt Terra gödselmunstycken för att sprida markgödsel. De placerar gödseln direkt på jorden som stora 
droppar. Om man också gödslar med flytgödsel, ska N-xt gödselmedlen spridas 1–2 dagar före flytgödseln. Blanda 
inte N-xt gödsel i flytgödselbassängen.

Ett flytande kvävegödselmedel för vall på våren före tillväxten och på sommar och höst genast efter slåttern.

N-xt Terra 12 (N 24 S Se) kg12201220

Ett flytande kväve- och fosforgödselmedel för vall på våren före tillväxten och på sommar och höst genast efter 
slåttern.

N-xt Terra 14 (NP 24-1 S Nitr. Se) kg12201220

Flytande kvävegödsel för gräsväxter.

N-xt Terra 16 (N 26  S Nitr. Se) kg12301230

N-XT ROTGÖDSELMEDEL

Bladgödselmedel för spannmål, vall, frilandsgrönsaker och potatis.

N-xt Folium 1 (N 18 Ca Mg Mn) kg12701270

Flytande gödselmedel för sommarspridning på gräsvall och för potatis och grönsaker på friland från tredje 
spridningsgången och framöver.

N-xt Folium 5 (NPK 18-0-3 S Mg B Zn) kg12301230

Bladgödselmedel för spannmål, vall, frilandsgrönsaker och potatis.

N-xt Folium 9 (N 18 Ca Mg Mn Se) kg12701270

N-XT BLADGÖDSELMEDEL

Produkt som underlättar flytgödselhanteringen. Regelbunden användning av produkten 
får gödseln att flyta bättre, förkortar dess omblandningstid före spridningen och binder 
ammoniaken i gödseln. Viscolight minskar också luktolägenheter från flytgödseln. 

• Dosera 20 g/kubik flytgödsel direkt i gödselschakten eller flytgödselomblandaren.

Viscolight kg77

MEDEL FÖR FLYTGÖDSELHANTERING

N-xt-GÖDSELMEDEL    
EFFEKTIV ANVÄNDNING  
= LITEN BRUKSMÄNGD
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N-xt Terra markgödsel kan kompletteras med bladgödsel. Med bladgödsling i slutet av 
tillväxten kan man öka skördemängden. Bladgödsling ska göras 2–3 veckor före skörden. 
Bladgödsel sprids med växtskyddsspruta och standardmunstycken.
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Ett effektivt spray för bekämpning av flugor och andra flygande insekter i stängda ut-
rymmen inomhus.

Navetta-Radar ml400400 400400 6 X

För bekämpning av fluglarver. Raxon-rae verkar på fluglarver genom att hindra dem att 
utvecklas. Medlet kan användas som sådant eller utblandat i vatten och sprids då med 
spruta eller vattenkanna (25 g/m2). Verkande substans: syromatsin, 20 g/kg.

Raxon-Rae kg101022

PRODUKTER FÖR  
SKADEDJURSBEKÄMPNING

Flugmålfärg. Agita är ett praktiskt sätt att bekämpa flugor. Målfärgen penslas på platser, 
där flugorna trivs. Kom ihåg att använda en ren pensel för bästa effekt.

Agita 10 WG kg11 11 I LÅDAN  9 X

Limfälla för flugor. Raxon-klistret är mycket hållbart och giftfritt och kan därför använ-
das i mjölkrummet. Det ger inte mjölken smak- eller luktolägenheter.

Raxon-flugfälla st12121212 6 X

ANDRA PRODUKTER
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Ett nytt innovativt och mycket effektivt gift mot gnagare. Den verkande substansen, 
kolekalciferol, står sig inte i naturen och ansamlas inte biologiskt. Exittus är en kole-
kalciferolbaserad produkt som effektivt avbryter resistensen mot antikoagulanter hos 
möss och råttor. Produkten är tre gånger så snabbverkande som antikoagulantgifter och 
verkar ofta redan inom 7 dagar och kan avliva t.o.m. 100 % av gnagarna. Gnagarnas mat-
lust försämras när de ätit medlet, och det minskar åtgången av betet med omkring 30 
%. Verkande substans: kolekalciferol 0,075 % w/w, 0,75 g/kg. Bruksklass: professionell.

kg

För bekämpning av råttor och möss i byggnader och utomhus i dessas omedelbara när-
het. Difenakum 0,005 % w/w, 0,05 g/kg (Cas-nr 56073-07-5). Bruksklass: professionell.

Trinol RAToff Block blockbete kg55

För bekämpning av råttor och möss i byggnader och utomhus i dessas omedelbara när-
het. God blandning av flera olika frön. Verkande substans: difetialon 0,0025 % w/w (25 
mg/kg) (Cas-nr 104653-34-1). Bruksklass: professionell.

Trinol FRAP MIX kg3,253,25

Blockbete för inomhusbruk färdigt att användas mot möss. Verkande substans: Difetialon 
0,0025 % w/w (25 mg/kg) (Cas-nr 104653-34-1). Bruksklass: konsumenter.

Trinol Frap Block blockbete g25252 X

Protecta EVO Ambush-låda för bete

För bekämpning av råttor och möss i byggnader och utomhus i dessas omedelbara när-
het. Verkande substans: difenakum 0,005 % w/w, 0,05 g/kg (Cas-nr 56073-07-5). Bruk-
sklass: professionell.

Trinol RAToff pastabete kg33
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En hållbar beteslåda mot råttor och möss. Har 2 stänger för fästning av 
bete.

Exittus 33 kg
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En kraftigt basisk rengöringsvätska. Pintty används inom livsmedelsindustrin, på mjölk-
gårdar m.fl. där man använder högtryckstvättmedel. Lämplig för borttagning av ingrodd 
smuts och för handtvätt.

Pintty l1010

Fast Foam Farm är ett kraftigt basiskt skumtvättmedel som är lämpligt för tvätt av alla 
husdjursutrymmen. Det är utmärkt i bl.a. fjäderfähallar, ruverier, nötdjursstall, svinstall, 
stall och på djurkliniker. Produkten är lämplig också för tvätt av transportmateriel och 
växthus.

Fast Foam Farm l55

Ett koncentrerat kulörtvättmedel med fosfater för både vit och kulör tvätt.

Farm Wash Color kg1010

Ett effektivt desinficeringsmedel med omfattande verkan på bakterier, virus, protozoer 
och svampar. Produkten är välundersökt. Parvocide H Plus behöver inte sköljas bort och 
det fräter inte på metaller. Lämplig för desinficering av skor. Verkan består ända upp till 
sju dagar.

Parvocide H Plus l5555 4 X 200200

55 200200

Ett effektivt dehydrerande desinficeringsmedel som är tryggt för djur. Bekämpar ef-
fektivt bl.a. bakterier, virus och svampar och binder fukt och ammoniak. Produkten har 
effekt också på bakterier som ger juverinflammation. Kan användas medan djuret vistas 
i utrymmet. Ger inte upphov till resistenta bakterier.

Agrosan Dry Des+ kg25252525 40 X

TVÄTT OCH DESINFICERING
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Alla nöd-
vändiga 
mineral!

INHEMSK  
TALLIPRO-PRODUKTSERIE

Begär en TalliPro-produkthandbok av ditt ombud!

KOMPLETTERINGSFODER

Ett kompletterande foder med mineral, spårämnen och viktiga vitaminer för hästar. 
Spårämnena är organiska! Dagsgiva 300–500 g/häst.

Ett kompletterande foder med mineral, spårämnen och viktiga vitaminer för sporthästar 
som är utsatta för hård ansträngning. Höga halter vitaminer och aminosyror. Dagsgiva 
300–650 g/häst.

Ett kompletterande foder med mineral, spårämnen och viktiga vitaminer för ston och 
ponnyer. Innehåller också protein och höga halter vitaminer. Dagsgiva 400–650 g/häst.

Ett kompletterande foder med mineral, spårämnen och viktiga vitaminer för alla hästar. 
Det innehåller lithothamium Calcareum och MSM som enligt forskningen buffrar magsy-
rorna. Dagsgiva 450–650 g/häst.

Ett mineralfoderpulver som innehåller havsalg och vars Ca:P-förhållande är 2,3:1. Ett 
utmärkt mineralfoder för hödominerad utfodring. Innehåller tillsatta ADE-vitaminer.

Havrefritt mysli för alla hästar.

Ett mångsidigt mysli för sporthästar.

TalliPro Premium

TalliPro Sport

TalliPro Breeder

TalliPro Active

TalliPro Hiveral

TalIiPro Mysli

TalliPro Sport Mysli

kg20202020 40 X

kg20202020 40 X

kg20202020 40 X

kg20202020 40 X

kg20202020 40 X

kg20202020 30 X

kg20202020 30 X

BEVISAT 
EFFEKTIVT

Du behöver 
endast hö 
och havre 

till!

PRODUKTER FÖR HÄSTAR
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DESSUTOM ANDRA KOMPLETTERANDE FODER FÖR DIN HÄSTS VÄLMÅENDE

En elektrolyt framställd för hästar. Produkten har rätt sammansättning på de salter som 
avgår när hästen svettas och ersätter dessa.

Produkten TalliPro MultiEffect är bevisat effektiv på att buffra hästens magsyror. TalliPro 
MultiEffect rekommenderas särskilt för hästar som återhämtar sig från magsår, för stres-
sade hästar och hästar med mag- och tarmstörningar.

En växtoljeblandning för hästar med naturligt E-vitamin.

En kraftig järnprodukt för hästar. Innehåller lättinsöndrat järn och vitaminer och spåräm-
nen som förbättrar järnupptaget.

En aminosyraprodukt för sporthästars behov. Stöder muskelutvecklingen och främjar 
återhämtningen efter prestationer.

En produkt med kollagenhydrolysat, glukosamin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra för 
hästar som är hårt tränade, är konvalecenter eller till åren komna.

Ett mångsidigt vitamintillskott för sporthästar.

TalliPro Elektrolyytti

TalliPro MultiEffect

Omega Oil Mix E-Natural

TalliPro FerroPlus

TalliPro AminoPower 

TalliPro Max4Motion

TalliPro BE-vitamin 

kg2,82,8

kg20207,57,5

l202055

kg11

kg11

g850850

l5511

En flytande hyaluronsyraprodukt för underhåll av lederna.

TalliPro Hyaluronihappo l11

BEVISAT 
EFFEKTIVT

Ett inhemskt foder lämpligt för alla hästar!
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En biotinprodukt för hästar. Hivetiini håller främst hovarna, taglet och hårremmen i skick. 
Hivetiini innehåller lättinsöndrad koppar och zink i form av glycinatkelat.

En mjölksyrabakterieprodukt framställd för tillverkning av hösilage (ts 50–70 %) för häs-
tar. Förhindrar effektivt jästsvamp- och mögelbildning och varmgång. Lämplig också för 
behandling av halm. 150 g doseringspåse/25 ton hösilage eller 50 ton halm

Högklassig vitaminiserad laxolja för hästar och ponnyer.

En multivitaminlösning med organiskt selen för hästar och ponnyer.

En spårämnesblandning som innehåller organisk zink, koppar, mangan och selen för häs-
tar och ponnyer.

En spårämnesblandning som innehåller organisk zink, koppar, selen och mangan för häs-
tar och ponnyer.

TalliPro Hivetiini

TalliPro Stable

TalliPro Omega ADE

TalliPro Multivitamiini

TalliPro Hiveplex

TalliPro Nuolumineraali (slickmineral)

kg1,61,6

l11

l5511

kg22

kg1010

kg

g

kg

kg

2,72,7

450450

1,21,2

1,51,5

TalliPro Chiafrön

TalliPro Ingefära

TalliPro MSM

TalliPro Nypon
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Ett inhemskt foder lämpligt för alla hästar!

ton foder/förpackning2525
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Aarikka Anssi | Satakunda-Västra Birkaland | 0400 566 884

Pakkala Veli-Matti | Loimaa-Huittinen | 0500 331 268

Hollo Martti | Birkaland-Tavastland | 050 550 6270

Puurula Markus | Ylivieska-Nivala | 044 532 4416

Härkin Petri | Nurmes-Lieksa | 040 593 6001

Rimpiläinen Heikki | Sotkamo | 040 545 6183

Kivilahti Hannu | Norra Finland | 0400 321 601

Seilonen Kari | Juva | 040 561 5257

Korpi Kauko | Södra Österbotten | 045 162 7555

Ström Carl-Johan | Vasa | 0500 662 650

Koskenmäki Petri | Mellersta Österbotten/ 
Mellersta Finlands norra del | 045 110 7597

Tauti Tomi | Södra Karelen, Kymmenedalen | 050 584 7597

Lappi Paavo | Kiuruvesi | 0400 176 321

Turunen Antti | Rääkkylä | 044 051 1220

Latomaa Tanja | Uleåborgs-trakten | 050 543 4535

Turunen Veli | Nilsiä | 040 569 2613

Paavola Mikko | Uleåborgs-trakten | 040 579 0029

Uutela Jarkko | Åbo-Helsingfors | 0400 535 107

Pakkala Jukka | Punkalaidun | 0500 231 583

Ylitalo Tero | Lahtis-Helsingfors | 0400 775 152

Yrjänen Touko | Raumo-Åbo | 0500 121 848

Produktivitet
Pålitlighet

Alltid ny!


