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Fri fragt over 750,- eks. moms – Leveringstid 2-4 hverdage

101872

Agacid 5000
Til behandling af drikkevand, blandt andet 
rør og tanke, til husdyrproduktion. Indeholder 
peredikkesyre og hydrogenperoxid. Anvendes 
som totalrengøring af vandsystemet, når der ikke 
er dyr i stalden med en blanding på 2% i 4-5 timer. 
Derefter skal der skyldes efter med rent vand 
inden indsættelse 
af dyr. Stalde 
med dyr må max 
anvendes 0,02% 
Agacid 5000.   

Pris pr. dunk  

450,-

Sommeren nærmer sig og temperaturen stiger. 
Dermed stiger også risikoen for solskoldning og 
varmestress. I denne måneds flyer fra VikShop, 
finder I yverprodukter, der beskytter mod solen, 
tilskudsprodukter der kan hjælpe mod varmestress 
og et godt tilbud på et tørhygejne produkt 
(MasterSan Dry). 

Maj 2021



Ioshield spray
Barrieredannende pattespray 
med PVP jod samt hudplejende 
ingredienser. Forebyggende effekt 
overfor vira, som fx. falske kokopper. 
Når IoShield Spray tørrer på patten, 
dannes et fysisk skjold mod bakterier.

100611

20 kg dunk
Pris pr. dunk v/12 

445,-
Pris pr. dunk v/1 475,-

100612 

205 kg tromle
Pris pr. tromle v/2 

4.200,-
Pris pr. tromle v/1 4.300,-

Ioshield dyp
Anvendes ufortyndet – effektiv 
desinfektion der er klar til brug. 
Forebyggende effekt overfor vira 
- bl.a.  falske kokopper. Danner et 
fysisk skjold mod bakterier, som er 
let at fjerne inden malkning.

100954

20 kg dunk
Pris pr. dunk v/12 

555,-
Pris pr. dunk v/1 575,-

100955 

210 kg tromle
Pris pr. tromle v/2 

4.725,-
Pris pr. tromle v/1 4.995,-
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101137

Veloucid Spray 
D – 58 kg
Oliebaseret produkt med 
en god plejevirkning og 
desinficerende egenskaber 
på grund af sit indhold 
af PVP jod. Koncentreret, 
brugsklart produkt. 

Pris pr. dunk 

1.270,-

101986

Ioklar Multi – 60 kg
Letflydende, plejende og desinficerende 
yverplejemiddel. Indeholder jod, et 
velkendt aktivt stof til desinficering af 
patternes hud i forbindelse med veterinær 
hygiejne. Dette aktive stof (jod) har en 
effektiv desinficerende effekt på en stor 
gruppe patogener uden at irritere huden. 

Pris pr. dunk  

1.235,-

Yverpleje med fokus på solbeskyttelse

Power Blue Mix
Et kraftfuldt desinfektionsmiddel 
der er effektiv allerede efter 30 
sekunder over for bakterier, der 
forårsager mastitis (Escherichia 
coli, Streptococcus uberis, 
Staphylococcus aureus). Fremstilles 
ved at blande lige mængder af 
Power Blue Mix base og Power Blue 
Mix activ (1:1). Blandingen er aktiv i 
16 timer.

101918

2 x 20 kg 
Pris pr. sæt 

1.134,-
101919 

2 x 215 kg  
Pris pr sæt 

10.538,-

Produkter der passer til robotter

Husk at du kan blande 
to Ecolab tromler 

og stadig opnå 
mængderabatten. 
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101619 

Citronsyre
Non-GMO. Velegnet til  
pH-sænkning

Pris pr. sæk

400,-

101523 

StabiCool Plus – 25 kg
Indeholder kaliumsorbat, calciumpropionat og 
calciumformiat, der virker både mughæmmende 
og antibakteriel og kan dermed standse 
varmeudviklingen i fuldfoderblandinger. Tildeling: 
1 kg StabiCool Plus anvendes til 1 ton foder. Ved 
kraftig varmeudvikling tildeles 1,5 kg produkt/ton 
foder.

Pris pr. sæk v/10

585,-
Pris pr. sæk v/1 600,-

VikMix med Actisaf®  
– 20 kg
Virker stabiliserende på koens vommiljø, 
hvilket danner grundlag for optimal 
foderomsætning og booster mælkeydelsen. 
Actisaf® kan med fordel anvendes især 
i perioder med varmestress, foderskift, 
mistanke om sur vom eller andre former for 
stresspåvirkninger. Der anbefales en daglig 
dosering på 50 g VikMix®. med Actisaf® pr. 
Ko. /dag 500 kg/palle.

100211

Til konventionelle 
besætninger
Pris pr. palle

7.390,-
100255

Til økologiske 
besætninger 
Pris pr. palle

8.400,-

101492

Natriumbikarbonat – 25 kg
Hos velfungerende køer kan der, via spyttet, 
produceres ca. to kg. natriumbikarbonat om dagen, 
men køer, der er udsat for varmestress, har en 
reduceret foderoptagelse, og det kan derfor være 
gavnligt at tilføje natriumbikarbonat til foderet. 
Tildeling: 100-200 g/ko/dag. Godkendt til økologi. 
1200 kg/palle

Pris pr. palle

3.975,-

Varmedannelse i foderet og 
varmestress hos køer



Et godt tilbud på MasterSan 

101765
Pris pr. sæk v/40 sække 

93,-
Pris pr. sæk v/80 sække 83,-

Agrovit® CalciMax-B er et mineraltilskudsfoder til 
malkekøer til at mindske risikoen for mælkefeber. 
Produktet indeholder lettilgængeligt calciumsalt, 
letoptageligt magnesium og et højt indhold af 
B-vitaminer. Koen skal tildeles 2 x 200 ml, en 
gang i timerne op til kælvning og en gang efter 
kælvning. Behandlingen kan gentages efter evt. 
behov. 

Køb en palle (40 sække) MasterSan Dry og få 
en gratis dunk (5 kg) Agrovit® CalciMax-B.

101972

Dancid 80/20 – 30 kg
En flydende blandingssyre bestående af myresyre 
og propionsyre. Dosering: i vådfoder: 0,1-0,3%; i 
drikkevand: 0,05-0,2% og i fuldfoder: 0,4-1,0%

Pris pr. dunk

300,-

101973

Koncid+ – 30 kg 
Blandingsprodukt med 78% myresyre og en 
konserverende effekt. Dosering i fuldfoder: 0,40-1,0% 
(4-10 kg pr. 1000 kg). 

Pris pr. dunk

230,-


