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VikShop
Fri fragt over 950,- eks. moms  
– Leveringstid 2-4 dage

Køb dine mineraler hos VikShop
Vidste du, at vi i Vikshop både har typemineraler, 
basismineraler samt utallige forskellige mineralspande? 
Lad dig inspirere til dit næste køb af mineraler med 
denne flyer, og se mange flere varer på vikshop.dk

Maj 2022

Vi har også til 

økologer

101546

VikMin Type 1 
mineralblanding - 25 kg
Typemineral til kvæg med lavt indhold  
af græs i grovfoderrationen

1 palle = 48 sække af 25 kg.

VikMin Type 2 har varenr. 101547
VikMin Type 3 har varenr. 101548 

Leveres direkte fra  
leverandør.

Pris pr. sæk

88,20
Køb 144 stk. og  
spar 30 kr. pr. palle
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Basismineraler
Overforsyning med mineraler er dyrt for dig som mælkeproducent.

”Vi har beregnet at danske mælkeproducenter taber mellem 100 – 150 mio.kr. om året i  
ekstraomkostninger til mineraler. Omkostninger trukket direkte på bundlinjen, der ikke giver andet end risiko  
for forgiftede køer og unødigt overforbrug af naturressourcer som 'gevinst'. Det er en dårlig forretning og synd for dine køer.”

Af Niels Bastian Kristensen, Chefkonsulent SEGES
https://www.seges.dk/medarbejdere/001NBK

102092

VikMin Basis Mikro
Basismineralblanding eksklusiv kridt  
til kvæg uanset foderration

1 palle = 48 sække af 25 kg.

Leveres direkte fra leverandør.

Pris pr. sæk

69,75
Køb 144 stk. og spar 0,63 pr. sæk

102091 

VikMin Basis Kridt
Basismineralblanding inklusiv kridt 
 til kvæg uanset foderration

1 palle = 48 sække af 25 kg.

Leveres direkte fra leverandør.

Pris pr. sæk

47,75
Køb 144 stk. og spar 0,63 pr. sæk

102090

VikMin Basis Mikro Bio
Basismineralblanding eksklusiv kridt med  
biotin til kvæg uanset foderration

1 palle = 48 sække af 25 kg.

Leveres direkte fra leverandør.

Pris pr. sæk

82,40
Køb 144 stk. og spar 0,63 pr. sæk

102093

VikMin Basis Kridt Bio
Basismineralblanding inklusiv kridt med  
biotin til kvæg uanset foderration

1 palle = 48 sække af 25 kg.

Leveres direkte fra leverandør.

Pris pr. sæk

53,-
Køb 144 stk. og spar 0,63 pr. sæk

Sælges  
kun i  

hele paller
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Mineraler
Mineraler kan både tildeles via mineralspand, flydende tilskud eller som granulat. Hos VikShop har vi et stort sortiment af 
forskellige varianter som alle kan ses på vikshop.dk

100194

Calcium+ADE - 5 l
Kan reducerer risikoen  
for mælkefeber

Flydende mineralsk  
tilskudsfoder til kvæg.

Pris pr. stk.

375,-
Køb 4 stk. og spar  
10 kr. pr. stk.

101286

Dan-Liq Calf Start - 5 l
Flydende mineraler og vitaminer som tilsættes 
mælken til kalve

Dækker kalvens behov for  
mineraler og vitaminer.

Pris pr. dunk

265,-
Køb 4 stk. og spar  
20 kr. pr. dunk

101141

AlfaVita - 5 l
Flydende tilskudsfoder med naturligt 
E-vitamin og Selen

Kan med fordel tildeles til  
goldkøerne for stærkere kalve. 

Pris pr. dunk

398,-
Køb 3 stk. og spar  
15 kr. pr. dunk

101791

Masterlick Dry Nature - 20 kg
Mineralspand til økologiske goldkøer og kødkvæg

Velegnet til brug hele året.

Fås også i 80 kg spand (varenr. 101796).

Pris pr. spand

235,-
Køb 3 stk. og spar  
10 kr. pr. spand

100468

KNZ Sliksten - Standard
Til økologiske kvæg - 10 kg

Optagelse af salt og mineraler efter behov.

Holder har varenr. 101397.

Pris pr. stk.

42,-
Køb 10 stk. og  
spar 3 kr. pr. stk.

100458 

Mineral Lick HighMag - 25 kg
Mineralspand til kvæg

Letoptagelig magnesium, der kan forebygge græstetani.

Pris pr. spand

255,-
Køb 4 stk. og spar  
20 kr. pr. spand
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102032

MasterSan Dry Plus Nature
Effektivt udtørrings-/hygiejnemiddel til desinficering

Prisen er pr. palle = 40 sække.

Fås også til konventionelle på varenr. 101765.

Leveres direkte fra leverandør.

Pris pr. palle

3.775,-
Køb 2 stk. og spar  
275 kr. pr. palle

100199

Neporex - 5 kg
Neporex er et forebyggende og langtidsvirkende 
middel, der bekæmper flueopformeringen allerede på 
larvestadiet

Midlet har ingen effekt på voksne fluer.

Fås også i 20 kg sæk på varenr. 100200.

Dosering: 25 g pr. m². Blanding med andre insektmidler er 
ikke aktuelt. 5 kg rækker til 200 m².

Fluernes ynglesteder findes i ca. 50 cm bredde zoner langs 
væggene, ved eller i nærheden af konstruktioner, hvor 
dybstrøelse ikke trampes sammen af dyrene. Kun disse 
randzoner skal behandles. Det er vigtigt, at behandle 1–3 
dage efter udrensning, da der skal behandles på gødning. 
Udrenses boksene ikke, er en 2. behandling nødvendig 
efter 14 dage og ved stor tilflyvning evt. flere behandlinger.

Pris pr. stk.

969,-

Fluebekæmpelse
Det kan betale sig at være ude i god tid ift. fluebekæmpelse. Får du bekæmpet fluerne allerede i larvestadiet, er der stor chance 
for, at du og dine dyr ikke bliver plaget lige så meget, som hvis fluerne udelukkende bekæmpes som voksne.  

100245

Staldren
Desinfektionsmiddel i pulverform, som virker 
bredspektret mod fugt, lugt, bakterier og 
svampesporer

Prisen er pr. palle = 40 sække af 25 kg.

Fås også til økologer på varenr. 100341.

Leveres direkte fra  
leverandør.

Pris pr. palle

3.775,-
Køb 2 stk. og spar  
275 kr. pr. palle


