
Grupa Symbol Nazwa Opis Pakowanie Dost ępność Zdjęcie

5126-25 BW 22% granulat

Mieszanka BW 22 przeznaczona jest do uzupełniania dawki pokarmowej dla krów 
mlecznych. Ilość podawania zaleŜy od pasz objętościowych jakimi dysponuje gospodarstwo 

oraz od wydajności mlecznej krów. W praktyce podawana jest w ilosci od 2 do 8 
kg/szt./dzień. 

25 kg niska

7100 Lisal 10 kg wysoka

7101 Lisal M 10 kg wysoka

32479-3
Podstawka pod lizawke 

solną
Podstawka pod lizawkę solną ▪ do lizawek o róŜnym kształcie okrągłych lub 

prostopadłościennych
szt niska

5366-25 Basibrok 
Kompletne uzupełnienie paszy objętościowej. Nie wywołuje nadpobudliwości. 

Dla koni i kuców rekreacyjnych.
25 kg niska

7002-20 Cielak protekt Mieszanka treściwa starter dla cieląt w postaci kruszonki 20 kg średnia

7335-20 Cielak profit standard Mieszanka paszowa uzupełniająca 32% 20 kg średnia

7319-20 Opas profit Mieszanka paszowa uzupełniająca 20% 20 kg średnia

7639-20 Opas plus Mieszanka paszowa uzupełniająca 4% 20 kg średnia

7340-20 Krowa profit-eko Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów w okresie laktacji 20 kg niska

7640-20 Krowa LaktoStim
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno-witaminowa dla krów 

mlecznych
20 kg niska

6224-20 Lonolac Len Normal
Pełnoporcjowy preperat mlekozastępczy dla cieląt z dodatkiem siemienia 

lnianego
20 kg średnia

3257 Karmidło dla cieląt
▪ pojemność 6 l ▪ głębokość optymalnie dostosowana dla cieląt i owiec ▪ 

idealne do dokarmiania w czasie pojenia▪ wymiary (szerokość x wysokość x 
długość): 23 x 12/21 x 22 cm

szt niska

1517 Eutra
Krem do wymion ▪ naturalna pielęgnacja skóry wymion i strzyków

   ▪ powoduje szybsze gojenie małych zranień
500 ml niska

94000 Tetivin Balsam 500 ml wysoka

94001 Tetivin Maść 500 ml średnia

94002 Tetivin śel 500 ml niska

32524 Enzborn
Maść dla koni ▪ oŜywiająca, odświeŜająca i pielęgnująca maść

- na bazie rozmarynu, arniki oraz wyciągu z kasztanowca 
500 ml niska
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▪ wersja elektroniczna asortymentu dostępnego w naszym magazynie ▪
62-080 Tarnowo Podgórne
ul Rokietnicka 25
tel./fax. 843-45-53

Lizawka solna. Świetne uzupełnienie braków soli mineralnych ▪ Zastosowanie 
lizawek mineralizowanych umoŜliwia zwierzęciu intuicyjnie ich pobieranie w 

zaleŜności od potrzeb, w odpowiednich ilościach z zawartości lizawki.

▪ Chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów, przez co wpływa na 
zmniejszenie ilości komórek somatycznych i poprawę jakości mleka ▪ 
pielęgnuje wymiona i strzyki ▪ regeneruje skórę i tkankę podskórną  ▪ 

uelastycznia skórę, chroniąc ją przed wysychaniem i
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