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Startmelk Speciaal

De meest succesvolle melkpoeder uit het Brio Assortiment.
Bevat magere melkpoeder, Vital Force en kruiden.
Goede opname en groei.
Helpt verteringsproblemen voorkomen.
GEBRUIK SPECIfieke LAARZEN
PER ZONE VOOR EEN optimaal
BIOVEILIGHEIDSRESULTAAT

Actie

nu 20 + 1 gratis

5 paar halen
slechts 4 betalen

Minder ziekte
Betere productie resultaten
Beter dierenwelzijn

Allimax knoflook

Bolus geeft 25 dagen een hoog gehalte allicine vrij, ter ondersteuning van de uiergezondheid.
Nu ook als reukloze bolus verkrijgbaar.

actie:
10 stuks
10% korting

Easy Drench

De oplossing om koeien makkelijk en goed te drenchen.
Makkelijk verplaatsen en vullen. Met de speciale veilige ingever
door 1 persoon te bedienen.
Aangedreven door accuboormachine (exclusief ).

met gratis
LactoStart 10 kg

RaniSilo2 kuilfolie

7-laagse folie met speciale zuurstofbarrière.
• Betere fermentatie
• Minder voedingswaarde verlies
• Onderlaagfolie is overbodig
• Licht en toch zeer sterk
• Minder afval
• Breedte: 10, 11, 12, 14 en 16 meter
• Lengte: 50 en 300 meter

beperkt leverbaar
voor prijs van 2022

Bestrijding rat en muis

Per 1 januari 2023 mogen agrariërs met KBA-licentie geen
rodenticiden meer gebruiken. Bestrijding met gif, in en om stallen
mag dan alleen nog met een IPM-licentie (lastig en duur) of een
professionele bestrijder inschakelen.
Wij mogen vanaf 1 januari uitsluitend rodenticiden leveren
aan IPM-licentiehouders.

LactoStart

-10%

Optimale mix van energie,
vitaminen en mineralen voor een
goede start van de lactatie. Direct
na het kalven 500 g met 20 liter
water geven. Het vult de pens,
geeft direct energie en helpt
uitdroging voorkomen.

Klauwbehandelbox

Henken onderscheidt zich door zeer degelijke kwaliteit en nette
afwerking. Ontwikkeld in samenwerking met veehouders.
Kijk voor meer informatie
op https://www.
klauwbekapboxen.nl/home
Geïnteresseerd? Laat ons
een voorstel doen!

vraag om offerte!

BOLUSSEN die voorkomen, stimuleren en beschermen

Eindejaar actie: gratis cadeau bij aankoop van
minimaal € 500 van onderstaande producten
Reiniging en desinfectie van melkmachines, -robots en -koeltanks
Agib Blauw

Alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel
Toelatingsnummer: 12440N

Agib rood HR

Zuur reinigingsmiddel bij hittereiniging

DM Cid Ultra

Alkalisch reinigings- en
desinfectiemiddel, chloorvrij
Toelatingsnummer: 15384

DM Clean R

Alkalische reiniger, geschikt
voor hittereiniging

Agib Rood
Zuur reinigingsmiddel

Keno™cid 2100 Robot
Borsteldesinfectie
Toelatingsnummer: 12598

Voor- en nabehandeling van de spenen rondom het melken
Keno™pure

De beste voorbehandeling voor elke
melkbeurt (inschuimen).
Reinigt, verzorgt en desinfecteert.
Toepassen met schuimbeker of automaat.
Toelatingsnummer: 14419N

Kenolac®
Spray & Dip

Kenostart®
Spray & Dip

De premium huidverzachtende
jodiumdip.
Ook verkrijgbaar als barrière-dip.
Reg NL 10557/10428

Keno™din Film

De bescherming voor elke koe, o.b.v.
melkzuur.
Ook verkrijgbaar als barrière-dip.
Toelatingsnummer 14362N/14361N

Barriere dip (jodium complex)
met tweede-huid technologie.
Langdurige bescherming en
makkelijk te verwijderen.
Toelatingsnummer 13629N

Kenocidin®
Spray & Dip

Superieure bescherming van de spenen,
o.b.v. chloorhexidinegluconaat.
Ook verkrijgbaar als barrière-dip.
RegNL 108900/107810

Risorsa

2-componenten dip met sterke
desinfectie o.b.v. chloordioxide.
Beschermt en verzorgt.
Toelatingsnummer 13506N

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Cadeaus
+€ 500,- actie

(winkelwaarde circa € 50,-)

Werklamp op accu
of reciprozaag

Cadeaus
+€ 1000,- actie

(winkelwaarde circa € 100,-)

*Voorwaarden eindejaarsactie:
• actieperiode loopt van 1 november tot en met 31 december 2022. • acties

gelden zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken
• druk- en zetfouten voorbehouden.• indien actie- en/of cadeau artikelen niet leverbaar zijn, wordt een alternatief aangeboden.
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Haakse slijper of
boorhamerset op accu

