DET LILLE EKSTRA
Fra Fiskå Mølle

Det lille ekstra fra Fiskå Mølle
Fiskå Mølle leverer i tillegg til kraftfôr, gjødsel,
ensilering og plantevernmidler også en rekke
andre produkter.
Her ser du en del av utvalget til ulike dyreslag,
samt noen andre varer.
For nærmere detaljer, sjekk www.fiska.no.

STORFE
PREMIUM GROVFÔR

Standard mineraltilskudd i pulverform som er spesielt rikt på magnesium, E-vitamin og
biotin, samt mikromineral. Godt egnet til strøing på grovfôret på fôrbrettet, innblanding
i fullfôr og i automater på beite. Inneholder kopper tilpassa storfe og geit.
Dosering: 50-100 gram pr dyr/dag. Småsekk 25 kg, 40 stk/pall, og storsekk 1000 kg.

PREMIUM KORNKROSS

Kalsiumrikt mineral- og vitamintilskudd. Ideelt til storfe med korn eller brød
i rasjonen. Inneholder svovel som gir bedre utnytting av ammoniakken i
Maxammonbygg, og maksimerer dermed mikrobeveksten i vomma.
Dosering: 75-150 g/dyr/dag. Småsekk 25 kg, 40 stk/pall, og storsekk 1000 kg.

VITAMINERAL 2000

Pelletert, allsidig mineral-og vitamintilskudd som passer til storfe og geit. Ideell i
fôringsregimer med appetittfôringsvogn.
Dosering: 150-200 g/dyr/dag. Småsekk 20 kg, 40 stk/pall.

PREMIUM GJELDKU

Spesielt tilpasset melkekyr i gjeldperioden, og høydrektige kviger. Høyt nivå niacin
øker immunglobulin i råmelka. Virker forebyggende på melkefeber og andre
laktasjonssykdommer. Dosering: 100-150 g/dyr/dag. Småsekk 25 kg, 40 stk/pall,
og storsekk 1000 kg.

TOPLICK STORFE

Mineral- og vitaminbøtte til storfe i vekst samt ammekyr. Allsidig
sammensetning, bl.a. med organisk selen. Forventa opptak 100-300 g/dyr/dag.
Bøtter a 20 kg, 54 stk/pall

FIXO UNO

Kraftig holder til TOPLICK Storfe for sikrere bruk og bedre hygiene. Festes i
innredningen.

FÔRSALT

Grovsalt til bruk i fullfôr, og på surfôret. Småsekk 25 kg, 42 stk/pall, og storsekk
1000 kg.

FÔRKALK

Finkalk til bruk i fullfôr ved ekstra behov for kalsium i rasjonen. Småsekk 25 kg,
42 stk/pall, og storsekk 1000 kg.

DENKAMILK KALVEDRIKK

Melkeerstatning basert på norsk mysepulver til bruk ved bøttefôring samt i
elektroniske automater. 22 % råprotein/16 % råfett. 25 kg sekk, 30 stk/pall

DENKAMILK ROYAL

Premium melkeerstatning til kalv som inneholder 45 % norsk skummamelkpulver, en råvare som sikrer høyere fordøyelighet og bedre tilvekst.
22 % råprotein/18 % råfett. 25 kg sekk, 30 stk pr pall

NORMIN GLYKOTOPP

Flytende energitilskudd til melkeku til forebygging og behandling av ketose.
Kanner, 5 l

DENKACARE VITALADD

Jernholdig vitamin- og mineralpulver som tilsettes kalvens helmelk. Gir bedre
immunforsvar, livskraft og tilvekst. Pulver, 5 kg bøtter

DENKACARE VITALLIN

Effektivt middel til å behandle diaré hos kalv og lam. Pulver, 5 kg bøtter

ALLE DRØVTYGGERE
VILOROCK MULTI

Saltslikkestein m/mikromineraler til alle drøvtyggere på beite.
Blokk a 10 kg, 96 stk/pall

VILOROCK SALT

Saltslikkestein til alle drøvtyggere på innefôring.
Rent salt i blokk a 10 kg, 96 stk/pall

God helse og maks tilvekst i alle faser

SMÅFE
PREMIUM DREKTIG SAU

For bruk i drektighetstida for å sikre at søya har mineral- og vitamindekning
som gir god jur- og børhelse og livskraftige lam. Tilsatt ekstra E-vitamin og
selen. Dosering 15-50 g/dyr/dag, Småsekk 25 kg, 40 stk/pall

TOPLICK SAU

Mineral- og vitaminbøtte som kan brukes både inne og på beite. God helse
sikres bl.a. gjennom høyt innhold av E-vitamin og organisk selen. Har
antiparasitteffekt. Forventa opptak 50 g/dyr/dag. 20 kg bøtter, 54stk/pall

FIXO SMALL

Holder til TOPLICK Sau for sikrere bruk og bedre hygiene. Festes i
innredningen.

DENKAMILK LAMMEDRIKK

Melkeerstatning av høy kvalitet. Inneholder norsk melkepulver. 22 %
råprotein/22 % råfett. 25 kg sekk, 30 stk/pall

SVIN
FÔRSIL VÅTFÔR

Balansert blanding av organiske syrer. Bedrer våtfôrkvaliteten og gir god
mage- og tarmhelse.

VITAMINERAL SVIN

Mineral- og vitamintilskudd til gris. 25 kg, 40stk/pall

VILOFER IRON PASTE

Oralt jerntilskudd til smågris. 6 x 80 gram

AGRO FER

Jerntilskudd til smågris, pulver. 15 kg

FERRO-TORV

Smågristorv tilsatt jern. 80 l sekk, 30stk/pall

AV-TORV

Avvenningstorv til smågris. Tilsatt sink. 80 l sekk, 30stk/pall

BACTOCELL FARM

Melkesyrebakterier til bruk i våtfôringsanlegg. Boks, 5 kg

NORMIN SINK

Reseptbelagt medisinfôr til smågris, mot diaré. 25 kg

DIKALSIUMFOSFAT

Mineraltilskudd til urolige griser. 25 kg sekk, 40 stk/pall

Riktig tilskudd gir et
sunt dekningsbidrag

FJØRFE
SKJELLSAND FIN/GROV

Kalsiumtilskudd til verpehøns for å styrke skallkvalitet. 15 kg sekk, 60 stk/pall

AGRIKRÅS

Grov kalkstein til verpehøns. Bidrar til økt kalsiumopptak og styrket
skallkvalitet. 15 kg sekk, 67 stk/pall

KRÅSESTEIN

Kan brukes til alt fjørfe som sysselsetting og kråsstimulans. Øker fôrutnytting.
25 kg sekk, 40 stk/pall

HØNSESTEIN

Hard mineralstein til verpehøns, gir også økt sysselsetting. 10 kg fat

PICKBLOCK

Mykere mineralstein til verpehøns, gir også økt sysselsetting. 4x5 kg kartong

FLYTENDE VITAMINER

Vitamin A, C, D, E, B, K og Selen. Kan brukes ved stress/ sykdom i flokken.
Kanner, 5 l

KYLLINGPAPIR

Brukes ved startfôring av slaktekylling. 3 ruller/kartong

BIOSAFE

Vaskemiddel til fjørfehus. Kanner, 25 l

DIVERSE VARER
PREMIUM EVITA 25

E-vitaminkonsentrat tilsatt selen og biotin. Gir forbedret livskraft,
styrker immunforsvaret og fruktbarheten. Kan forebygge oksidasjonssmak i melk. Dosering 40 g/dyr/dag. 20 kg sekk, 46 stk/pall

BASISFEEDER

Automat til å gi mineraltilskudd på beite.

VILOLYT

Væsketilskudd tilsatt elektrolytter for å opprettholde væskebalansen
ved diaré. Til kalv, kje og smågris. Pulver, 8 kg bøtter

AGROSAN

Desinfeksjonsmiddel som motvirker sopp, bakterier og virus.
25 kg sekk, 40 stk/pall.

HOROLITH PEPS/ECO

Pulver og flytende surt vaskemiddel til melkeanlegg. Kanner, 10 l

ASEPTO PEPS/ECO

Pulver og flytende basisk vaskemiddel til melkeanlegg. Kanner, 10 l

CID 2000

Flytende desinfeksjonsmiddel til bruk i drikkelanlegg, særlig til fjørfe.
Kanner, 10 l

VIROSID

Flytende desinfeksjonsmiddel. Kanner, 10 l

NEOPREDISAN

Bredspektret flytende desinfeksjonsmiddel. Kanner, 10 l

HYDRATKALK

Desinfeksjonsmiddel til husdyrrom. 20 kg sekk, 40 stk/pall

SPON / STRØ
SPON PULVER

Svensk kvalitetsspon. 0-4mm. Spesielt egnet til smågris.
25 kg, 24 stk/pall

SPON FIN

Svensk kvalitetsspon. 0-8mm. Egnet til alle dyreslag. 25 kg, 24 stk/pall

SPON GROV

Svensk kvalitetsspon. Egnet til alle dyreslag. 25 kg, 24 stk/pall

EASY WAY

Granulert halm. SPF-godkjent, storsekk 900 kg

EASY STRØ

Finsnittet halm. SPF-godkjent, baller 16 kg, 30 stk/pall

TORVMIX

Brukes som strø og i strøbad. 70 % Torv, 30 % Spon.
25 kg ball, 24 stk/pall

LUSERNEHØY

Miljøberikelse til fjørfe. 16 kg ball, 56 stk/pall

Apriil

Ta kontakt for bestilling
Fiskå Mølle Tau, 51 74 33 00
Fiskå Mølle Forus, 51 44 42 50
Variasjoner i produktutvalg og produktspesifikasjoner
kan forekomme i de ulike regionene.

Godt gjort er bedre enn godt sagt
www.fiska.no

