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Zincoblock minerálny liz s Zn, Se, Fe, Co, 10kgZincoblock minerálny liz s Zn, Se, Fe, Co, 10kg

kat.č. E199

Minerálny liz so zinkom, selénom a kobaltom.

Pôsobenie a prednosti lizu:
• zdravá rohovina, koža a srsť
• posilnenie obranného systému organizmu a zvýšená odolnosť proti plesňovým ochoreniam
• zlepšenie plodnosti
• podpora detoxikačných procesov v organizme
• zdravý rast a vývoj

• Analytické zloženie: 38 % sodík, 0,30% vápnik.
• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, minerálne látky, aroma, melasa.
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Anti-ketosis minerálny liz 10 kgAnti-ketosis minerálny liz 10 kg

Môže pôsobiť preventívne proti ketóze, acetonémií, toxikóze gravidných zvierat.

• sa používa predovšetkým v priebehu posledných 20 dní gravidity a 20 dní po pôrode
• pomáha pri prevencií ketózy u kráv, môže byť použitý i mimo spomínaného obdobia 

v prípadoch očakávaných problémov s ketózami.

• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, mono-propylen-
glykol, glycerol, oxid horečnatý, melasa.

• Analytické zloženie: 34,6 % sodík, 0,88 % vápnik, 0,32% horčík, 0,23 % fosfor.

Energoblock minerálny liz 10kgEnergoblock minerálny liz 10kg
 Vďaka špeciálnemu zloženiu s dextrózou, rastlinnými tukmi, sušeným mliekom, minerálmi a vita-
mínmi, dodáva minerálny liz Energoblock vysokú dávku stráviteľnej energie.

• možno použiť u dojníc na začiatku a v polovici laktácie, nakoľko obsahuje cukry a tuky, ktoré 
dodávajú ďalšiu energiu

• u vykrmovaného dobytka zlepšuje rast, predlžuje produkčné obdobie, zlepšuje kvalitu a farbu 
intramuskulárneho tuku

• pomáha zlepšovať kvalitu mlieka a zvyšovať dojivosť
• pomáha pri reprodukcií

• Analytické zloženie: 29,4 % sodík, 6,87% vápnik, 0,32% horčík, 0,54% fosfor. 
• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, dextróza, minerálne látky a 

vitamíny, rastlinné tuky, sušené mlieko, ochuťovadlá , melasa.kat.č. E193
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Vitblock minerálny liz, 10kgVitblock minerálny liz, 10kg

Minerálny liz pre dobytok, ovce, kozy s vitamínmi, fosforom, horčíkom, vápnikom a stopovými 
prvkami.

Pôsobenie a prednosti lizu:
• pomáha zlepšovať reprodukciu
• posilňuje imunitný systém
• pomáha zvyšovať produktivitu
• pomáha zdravému rastu a vývoju
• pomáha udržovať zdravé kosti a kožu

• Analytické zloženie: 37,5 % sodík, 0,79% vápnik, 0,35% horčík, 0,25% fosfor.
• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, múčky, melasa.kat.č. E201

kat.č. E217

Biotin Plus- soľný liz s biotínom a vitamínmi 10kgBiotin Plus- soľný liz s biotínom a vitamínmi 10kg

Minerálny soľný liz pre kone, dobytok, ovce a kozy s biotínom, ktorý ideálne doplňuje dennú kŕmnu                
dávku optimálnym mixom soli, stopových prvkov a biotínu.

Pôsobenie a prednosti lizu:
• nevyhnutný pre pevné kopytá a paznechty, kvalitnú kožu a srsť
• viditeľné zlepšenie obranyschopnosti organizmu
• podporuje zdravú a silnú kožu
• u kráv pôsobí preventívne proti mastitíde ( zápal mliečnej žľazy)
• môže vylepšiť kvalitu mlieka a zvýšiť dojivosť

• Analytické zloženie: 38 % sodík, 0,05% vápnik, 0,04% horčík. 
• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, oxid horečnatý, zmes vitamínov a minerálov, aróma, melasa.

Multivitamínový minerálny liz pre dobytok, ovce a kozy s esenciálnymi olejmi z mäty a eukalyptu.

• Pôsobenie a prednosti lizu:
• pomáha čistiť dýchacie cesty
• pomáha rozpúšťať hlieny
• posilňuje imunitný systém
• podporuje zdravie a vitalitu a chove
• pomáha zlepšovať pohodu zvierat
• je určený pre dlhodobé používanie ako prevencia problémov

Bronchial minerálny liz 10kg na uvoľnenie dýchacích ciest 10 kgBronchial minerálny liz 10kg na uvoľnenie dýchacích ciest 10 kg

kat.č. E208

• Analytické zloženie: 37,5% sodík, 1,10% vápnik, 0,32% horčík, 0,27% fosfor. 
• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, oxid horečnatý, fosforečnan 

vápenatý, esenciálne oleje z mäty a eukalyptu , melasa.
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Anti-Insect minerálny liz 10kg proti hmyzuAnti-Insect minerálny liz 10kg proti hmyzu
Minerálny liz s látkami, ktoré odpudzujú hmyz, s vitamínmi a minerálmi.

Pôsobenie a prednosti lizu:

• môže pomôcť odpudzovať hmyz ako muchy, mušky, blchy a ďalšie
• môže podporovať krvný obeh a znižovať riziko trombóz
• pomáha dosiahnuť neutrálne pH žalúdka
• pomáha tráveniu a zlepšeniu metabolických funkcií

• Analytické zloženie: 37 %sodík, 0,79 % vápnik, 0,35% horčík, 0,25% fosfor. 
• Zloženie: chlorid sodný, uhličitan vápenatý, mix minerálov a vitamínov, fosforečnan                 

vápenatý,oxid horečnatý , mix aróm a éterických olejov, melasa.
kat.č. E228

Ultra-peck minerály pre hydinu 7,5 kgUltra-peck minerály pre hydinu 7,5 kg

• Klovací blok pre hydinu. Bohatý na vápnik v kombinácií s vysokým obsahom stopo-
vých prvkov- najmä sodíka a horčíka a ostatné prospešné elementy a zlúčeniny.

• Môže pomôcť vášmu chovu v mnohých ohľadoch, napr. podporiť zdravé kosti a perie 
zvierat, vyrovnaný metabolizmus, zlepšenú konverziu krmiva a celkový zdravotný stav.

• Analytické zloženie: 17,50 % vápnik (Ca), 2,40 % fosfor (P), 5,10 % sodík (Na), 3,99 % 
horčík (Mg), 45% hrubý popol, 8 % hrubý proteín.

• Zloženie: oxid horečnatý, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, 
melasa min. 15%, raž, schránky ustríc.

kat.č. E195

Bronchial minerálny liz 10kg na uvoľnenie dýchacích ciest 10 kgBronchial minerálny liz 10kg na uvoľnenie dýchacích ciest 10 kg

Anti-acidosis minerálny liz 10kgAnti-acidosis minerálny liz 10kg
Soľný minerálny liz proti acidóze pre dobytok, ovce a kozy.

Pôsobenie a prednosti lizu:
• znižuje prejavy porúch rovnováhy prostredia  bachora a pomáha udržovať optimálnu hodnotu 

pH v bachoru
• zvyšuje obsah tuku v mlieku
• znižuje riziko porúch prostredia bachora

• Analytické zloženie: 34,6 sodík, 0,88% vápnik, 0,32% horčík, 0,23% fosfor. 
• Zloženie: chlorid sodný, bikarbonát sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý,             

oxid horečnatý , melasa.

kat.č. E194
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Solar Basic sada s čerpadlomSolar Basic sada s čerpadlom

• Ponorné čerpadlo 12 V, schopné prečerpať až 1 200 L za deň
• Maximálna hĺbka čerpania: 10 m
• Maximálna hĺbka ponorenia: 5 m
• Prietok: 200 až 300 l/ hv závislosti od hĺbky ponorenia
• 1 solárny panel s napätým 12 V 55 W dodávaný s podperou
• Súčasťou je 25 m kábel a 25 m hadica
• Senzor hladiny v žľabe na zastavenie čerpadla
• Ľahko sa dá premiestniť a nainštalovať v blízkosti (maximálne 25 m) 

studne, vrtu alebo rieky
• Kompatibilné so všetkými typmi žľabov a nádrží

Napájačka ISOBAR 250 loptová, 180 L nezamŕzajúca do -15 stupňovNapájačka ISOBAR 250 loptová, 180 L nezamŕzajúca do -15 stupňov

• Nezamŕzajúca izolovaná napájačka bez elektrického               
vyhrievania.

• Vhodné predovšetkým pre 1-3 kone.
• Objem vody v napájačke je max. 180 litrov, čo pre jedného 

koňa vystačí v zimnom období až na 1 týždeň prevádzky bez           
doplnenia vody.

• Vyrobené z HDPE polyetylénu potravinárskej kvality odolného 
voči UV žiareniu.

• Ochrana pred zamrznutím do -15 ° C vďaka dvojitej stene 
napájačky vyplnené polyetylénovou penou.

• Jednoduché a efektívne čistenie vnútra napájačky vďaka    
hladkému povrchu bez rohov a hrán.

• Veľký izolovaný výpustný ventil Ø100 mm.
• Maximálna kapacita: 250 litrov / s nasadeným vekom k          

dispozícii: 180 litrov.
• Rozmery: priemer 100,5 cm x výška 65 cm
• Farba: zelená

kat.č. 2200

kat.č. 1751

1 799 €1 799 €

899,95 €899,95 €

1 599 €1 599 €

699,95 €699,95 €


