
AKCE KVĚTEN

Hubení much, insekticidy, ošetření mléčné žlázy

Insekticidní přípravek na hubení much s antraktem Muscamone.
Aplikace nátěrem a postřikem-balení v obou případech vydá 
na 200-300 m2.
Účinná látka: thiamethoxam 10%
Katalogové číslo:P072720 576,-

640
-10%

AGITA 10WG 400 g

balení 100g 162,-

Insekticidní nástraha s feromonem Tricosene. Okamžitý účinek 
a zároveň působí trvale po dobu jednoho měsíce. Aplikace 
nátěrem i postřikem balení vystačí na plochu 200m2.
Katalogové číslo : P072726 786,-

874
-10%

ALBA 500 ML

Lepový prostředek určený pro redukci populace obtížného 
létavého hmyzu zejména ve stájových chovech. Podle 
množství hmyzu a velikosti ošetřované plochy se ze svitku 
odmotá potřebná délka pásu. Katalogové číslo:P07226

160,-
168

-5%

Roleta lepová 30 x 900 cm

Růstový regulátor, který negativně ovlivňuje svlékání muších
larev, nedochází k jejich přeměně v kuklu a dospělce. 
Lze použít i za přítomnosti zvířat. Působí v podestýlce, hnoji, 
kejdě a ve fermentujících zbytcích krmiv.
Účinná látka: 2% cyromazin
Katalogové číslo:P072726 9 961,-

11620
-14%

NEPOREX 2SG 5 kg 6 + 1 zdarma

Sleva 5% i na ostatní rozměry



AKCE KVĚTEN

Hubení much, insekticidy, ošetření mléčné žlázy

balení AKCE původní cena akční cena SLEVA
10 Kg 4 + 1 7 100,-  5 681,- - 20%
58 Kg 3 + 1 30 160,-  22 621,- - 25%

210 Kg 3 + 1 105 000,-  78 751,- - 25%

Utěrky  jsou jednorázové papírové utěrky na vemena. 
Ošetření struků vemene utěrkou navlhčenou v dezinfekčním 
roztoku pomáhá snižovat riziko výskytu mastitid. Utěrky  jsou 
vyrobeny z papíru pevného za mokra, což umožňuje namáčení 
utěrek v dezinfekčním přípravku. Pro  dosažení maximálního 
efektu  je  nutné používat jednu utěrku jen pro jednu dojnici! 148,-

170
-13%

Utěrky jednorázové, role 1000 útržků

Velmi kvalitní a pevné utěrky. Speciálně určené pro vlhkou toaletu 
s vysokou schopností jímat roztok.

137,-
NOVINKA

Utěrky jednorázové, 350 útržků, 20 x 22 cm

IO SHIELD je bariérový jódový přípravek s vysokým obsahem polymerů pro 
dlouhodobou a trvanlivou ochranu struků po dojení. Vytváří bariéru mezi povrchem 
struku a vnějším kontaminovaným prostředím. Má repelentní účinky. 
Izoluje a chrání kůži struků, přičemž ji nechá dýchat. IO SHIELD urychluje hojení 
povrchových ran a oděrek pokožky. Pomáhá při problémech s bradavičkami. 
Snadné odstranění pevné mechanické bariéry. Díky vysokému obsahu 
kosmetických komponentů zůstává pokožka vláčná a pružná.

IO SHIELD

Při odběru 6 ks cena 130,- za roli
Při odběru 120 ks cena 120,- za roli


