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Ett högdräktigt sto har ett stort behov av många näringsämnen, men det är framförallt behovet av
protein som ökar under de sista dräktighetsmånaderna. Eftersom fostret tar stor plats i magen är
det viktigt att fodret är näringstätt. Använd ett grovfoder med höga proteinvärden då stoet kanske
inte orkar äta så många kilo som vanligt. Komplettera eventuellt med lusern eller annat proteinrikt
foder. Se även över mineral- och vitaminstatusen i foderstaten eftersom behovet för fostertillväxt
och senare digivning är mycket högre än normalt.
Är stoet i bra näringsmässig balans inför fölningen förbättras chanserna för en lyckad fölning med
ett friskt föl och ett sto som producerar rikligt med mjölk och tar väl hand om sitt föl. 
Under digivningen ökar behovet av näring, och speciellt protein, ännu mer. Använd proteinrika
foder, det är extra viktigt om fölningen sker tidigt på våren då betesgräset inte kommit igång att
växa. Ta gärna hjälp att räkna foderstaten under de olika faserna av dräktighet och digivning. 
Det är även viktigt att se över platsen där stoet ska föla. Det är viktigt att vara noga med hygienen -
städa av boxen med ett kraftfullt desinfektionsmedel, gärna ett som är effektivt mot flera sorters
bakterier, virus, svampar och mögel. Strö sedan upp boxen med en rejäl och mjuk bädd.

Se följande sidor för tips på vilka produkter som kan vara bra till dräktiga och digivande ston.

Till avelssto och föl



Till avelssto och föl

Mineraltillskott med makro- och
mikromineraler till häst. Innehåller kalcium,
fosfor, magnesium, kisel, järn, jod, koppar,
mangan, zink och selen.
Art nr: 0537 - 1,2 kg, 0538 - 3,6 kg

BIOMINERAL TOTAL

En unik kombination av magnesium och
fosfor som ger en överlägsen biologisk
tillgänglighet. Innehåller kelaterat
magnesium för bästa upptag. 
Art nr: 0546 - 400g, 0646 - 1,5 kg, 
0648 - 5 kg

BIOMAGNESIUM

SPIRULINA
Spirulina kan förbättra fertiliteten hos
djur och kan användas till dräktiga djur.
Spirulina kan bidra till att öka hästens
muskelmassa och kan även påskynda
återhämtningen efter hårt arbete. 
Art nr: 0546 - 650 g

Innehåller en stor mängd viktiga
mineraler som kalcium, fosfor,
magnesium, järn, zink och
koppar.
Spirulina är en av de rikaste
källorna till protein (upp till
70 %).

SELO E
Fodertillskott med organisk selen 
med E-vitamin och inulin till häst.
Selentillskott på naturens villkor. Ges
då fodret inte innehåller tillräckligt
med selen och E-vitamin. 
Art nr: 0977 - 900 g, 0976 - 1,8 kg

Selen och E-vitamin samspelar
med varandra, kompletterar och
stärker varandras effekt.
Innehåller prebiotikan inulin för
mage och tarm.
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Innehåller alla viktiga mineraler
      i väl avvägda mängder.

Smaklig och lätt att dosera.

Hög biologisk  tillgänglighet.

Magnesium är ett av  kroppens
viktigaste mineral.
Kan adderas för att finjustera
foderstatens balans för det
dräktiga stoet.
Kan även användas till spända 

      och nervösa hästar.

Hormonell obalans kan leda till humörsvängningar,
aggressivitet, retlighet och minskad prestation. Munkpeppar

hjälper stoet att balansera hormonnivåerna naturligt vilket ger
henne möjlighet att slappna av. Stabiliserar humöret vid

hormonrelaterade problemexempelvis vid brunstperioder.
Passar lika bra till hingstiga valacker. Högsta kvalitet på råvaran.

Mald för bästa upptaglighet. Karens 48 tim.
Art nr: 0803 - 200 g, 0805 - 600 g

MUNKPEPPAR

Lugnar inte bara munkar utan är även effektiv
för hästar med hormonrubbningar!

Kan ges dagligen under hela våren och sommaren
och kan ökas, exempelvis i samband med stoets
brunstcykel.

Rekpris 559 krRekpris 319 kr

Rekpris 499 kr

Rekpris 109 kr
Rekpris 249 kr

Rekpris 119 kr

Rekpris 299 kr

Rekpris 849 kr

Rekpris 199 kr

Rekpris 499 kr



VSL FLYTANDE

Zinktillskott till häst. Hög biologisk
tillgänglighet. Används när foderstaten inte
täcker hästens behov av zink eller vid
bristsymptom. Rekommenderad daglig dos:
1 dosmått/10ml/11g. 
Art nr: 0536 - 400 g

Fosfortillskott för häst. Fosforbalans används
när foderstater som är underbalanserade på
fosfor t.ex vid utfodring med kalkrikt stråfoder
och eller små mängder havre ges.  
Art nr: 1246 - 2 kg

E-vitamin är en antioxidant som
stöder immunsystemet.

MUSKEL-E
Ren E-vitamin i pulverform. Används när fodrets
E-vitamininnehåll ej räcker för att täcka hästens
behov, tex vid hård ansträngning. Hjälp vid
muskeluppbyggnaden. För hästar som har
tillräckligt med selen i foderstaten.
 Art nr: 1137 - 900g, 1138 - 1,8 kg

Rekpris 419 kr

Till avelssto och föl

Tillskott med E-vitamin, selen och L-Lysin. Dessa spelar en
viktig roll i kalciumabsorption, muskelutveckling,
hormonproduktion och antikroppsutveckling. Används när
fodrets E-vitamininnehåll ej räcker för att tillgodose hästens
behov. Finns både som flytande- och i pulverform.
Flytande
Art.nr: 1074 - 1lit, 1075 - 2,5 lit, 1076 - 5 lit

Pulver
Art nr: 1020 - 1 kg, 1021 - 2,5 kg, 1022 - 10 kg

BIOZINC

FOSFORBALANS

Passande till hästar i tävling och träning,
hingstar, avelshästar och hästar i tillväxtfas.

Kroppens behov av zink ökar
hos dräktiga och digivande ston
samt vid hårt arbete.

Mycket zink finns i huden
och pälsen där zink behövs
för nybildande..

Använd Fosforbalans för att
effektivt balansera din hästs
behov!
Tillsammans med  kalcium är 

      fosfor det mineral som hästen 
      har störst behov av.

Vitamin E är en antioxidant som
har en viktig skyddsfunktion i
kroppen.
Omständigheter som ger ökat
E-vitaminbehov är kyla,
utfodring med ny havre, syrat
foder samt dräktighet.

Rekpris 219 kr

Rekpris 1019 kr

Rekpris 149 kr

Rekpris 339 kr

Rekpris 359 kr

Rekpris 299 kr

Rekpris 549 kr

Rekpris 1019 kr

Rekpris 339 kr

Rekpris 549 kr

Rekpris 2199 kr

 2,5 lit

 1 lit

 5 lit

 1 kg

 2,5 kg

 10 kg



Till avelssto och föl

Smakligt flytande tillskott med innehåll av
vitaminer, mineraler och aminosyror. Kan
användas för att öka befintlig balanserad
diet eller för att fylla specifika önskemål i
foderstaten. 5 liter =100 - 200 dagsgivor
Art nr: 1089 - 1 lit, 1091 - 2,5 lit, 1072 - 5 lit

CHEVINAL

Linfröolja har positiva effekter på leder,
hjärta/kärl, hud och har goda dietiska
effekter. dagligt tillskott av linfröolja ger bra
energitillskott och medverkar till god
tarmfunktion. Art nr: 0988 - 1 lit, 0801 - 2,5 lit,
0987 - 5 lit, 0978 - 25 lit

 LINFRÖOLJA

ÄPPELCIDERVINÄGER
Ren äppelcidervinäger av högsta kvalité.
Naturligt fodertillskott för häst. Kan även
användas för smaksättning av vatten, samt för
tvättning av häst. 5 liter = 100 dagsgivor vid
50 ml/dag.
Art nr: 1195 - 5 lit

AB-vitaminer för proteinmetabolism
och energianvändning.

Biotin och zink för att stödja
hovtillväxt samt päls- och
hudkondition.

Kan hjälpa till att  få det
dräktiga och digivande stoet att
dricka vatten.

Har en lång historia som ett
näringsrikt fodertillskott för
häst.

Rik på Omega 3 och Omega 6
fettsyror.

Ger blank päls och kan förbättra
foderutnyttjandet.

FODERKRITA
Kalktillskott för häst. Naturligt
kalciumkarbonat från Skandinavien av hög
renhet, finkornigt för bättre upptag. Ges
när foderstaten innehåller otillräckliga
mängder av kalk (kalcium).
Art nr: 1219 - 2 , 1019 - 6 kg

Foderkrita är en mycket god
källa till kalcium.

Kalcium behövs för  starka ben
hos framförallt unghästar men
även vuxna hästar behöver
detta.

Svensk kallpressad linfröolja av
högsta kvalité utan tillsatser.

Smaklig multivitamin och prebiotisk syrup för att
understödja fölets utveckling och tarmhälsa.

Rekommenderas för användning under och efter sjukdom
eller vid magproblem. 0,5 liter = 40 - 80 dagsgivor.

Art nr: 1092 - 500 ml ,1093 - Dispenser  
 

FRISKA FOAL

Mycket välsmakande vilket kan hjälpa
till vid hantering av föl.

Kan ges från födsel fram till avvänjning.
Rekpris 139 kr Rekpris 329 kr

Rekpris 299 kr

Rekpris 129 kr

Rekpris 269 kr

Rekpris 479 kr

Rekpris 1699 kr

Rekpris 239 kr

Rekpris 459 kr

Rekpris 799 kr

Rekpris 469 kr

Rekpris 179 kr



Skyddar bra mot olika väderförhållande då
det andas och är vattenavvisande. Hjälper

den nyföddas immunförsvar under de första
dagarna och förebygger diarré och andra
hälsoproblem. Sjukdomsrisken ökar vid

temp. under 10°C vilket täcket motverkar.
Tillverkat med nylonremmar och

plastspännen. Täcket är tvättbart och finns i
två längder. Kan tvättas i 60 grader.

Art nr: 201820 - 80 cm, 201830 - 70 cm

ra
d
ar.
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Till avelssto & föl
Mjuk fölgrimma som är justerbar i nos och nacke. Blanka 
stålspännen med beläggning av nickel
Art nr: 601141 - röd, 601142 - grön.

FÖLGRIMMA CUSHION FULL

Passar även mindre ponnyer och alpackor

Fölgrimma i läder med mässingspänne. Tamp undertill att hålla i/fånga
in fölet med. Art nr: 601643 - brun, 71050025 - svart

FÖLGRIMMA LÄDER BRUN

Stor justerbarhet, optimal grimma till växande föl

Smart tamp undertill

Mjuk marin fölgrimma som är justerbar i nos och nacke. 
Blanka stålspänne med beläggning av nickel.
Art nr: 71012872 - shetland, 71012873 - ponny, 
71012875 - full

FÖLGRIMMA CUSHION TAPE

Tillverkat av mjukt material

Flughuva av nät som skyddar fölets ögon mot irriterande flugor.
Huvan har mjuk teddykant och brett och starkt kardborrlås. 
Mått ca 68-75 cm runt ganaschen.
Art nr: 716002 

FLUGHUVA TILL FÖL

KALV/FÖL TÄCKE

200 g fyllning600 D polyester

Skyddar fölets känsliga ögon
Mjuka kanter

Rekpris 409 kr

Rekpris 159 kr

Rekpris 79 kr

Rekpris 249 kr

Rekpris 69 kr



DIGITAL TERMOMETER 
MED FLEXIBEL SPETS
Termometer med böjlig spets för armhåla,
rektalt eller oralt. Lättläst stor display som
även anger olika färger för olika
temperaturgränser Art nr: 77990002

Stallapotek - vad bör man ha hemma? Som uppfödare gäller det att vara väl förberedd i god tid, dels med utrustning, telefonnummer till
veterinär och gärna någon du kan ta hjälp av. Här ger vi några tips på artiklar som kan vara bra att ha nära till hands. 

HÄSTTERMOMETER 
SAFEHORSE
Specialutvecklad febertermometer för häst.
Levereras med praktiskt skyddsfodral.
Snabb avläsning  - 20-25 sekunder. 
Art nr: 0796

SOLVALINE KOMPRESS

KOMPRESS GASVÄV 

 ELASTISK GASBINDA

GASBINDA STANDARD 
 

INGIVARE 

ANIMALINTEX

VETERINARY COTTON 
PADDING

POWERFLEX

BOMULL HALVKOMPRIMERAD

BOMULL HÅRDKOMPRIMERAD BOMULL VECKAD

Kompress 10x10 cm. Ingen risk för skav 
eller irritation - bevarar sin mjukhet oavsett
hur mycket sårsekret som absorberas.
Dubbelsidig, vilket ger möjlighet att 
 applicera bägge sidorna mot sårytan. 
Art nr: 0584  
(Försäljningsenhet - 10 st)

Absorberande osteril multikompress i 8-
lagers i gasväv av 100% bomull. Används för
t ex sårrengöring, polstring och
desinficering. 100 st/förpackning.
Art nr: 769995

Oelastisk gasbinda med vävd kant. 10
meter x 10 cm. OBS säljes endast i 5-pack.
Art nr: 770005

Gasbinda 10 cm x 4 m. Kan även 
användas som skyddsbinda för lättare
stödbandagering. 
Art nr: 0587
(Antal i försäljningsenhet - 20 st)

Praktisk spruta/ingivare för att lättare ge tex
medicin, tillskott eller dylikt direkt i munnen.
Art nr: 1006 - 50 ml

Antiseptisk kompress och sårförband
(405x205 mm) för sår, svullnader,
inflammation, hudproblem, hovbölder etc.
Kan användas som ett varm eller kalll
våtomslag, eller som ett torrt sårförband.
Art nr: 770008

Högabsorberande 100% bomull, icke steril.
Genomsnittlig fiberlängd 20 mm.
Absorbtionskapacitet 23 g vatten/g bomull.
Bredd 25 cm. Täthet: 550 g/m².
Art nr: 0958 - 1 kg

Självhäftande elastisk kompressionsbinda
av kraftigare material. Att använda vid
sjukbandagering. Bredd 100 mm.
 Art nr: 0968 - blå, 0965 - svart

Mjuk hög -absorberande bomull innesluten
i hudvänlig fiberduk som inte klibbar fast i
extrudatet. 3 m x 30 cm
Art nr: 1134 

Högabsorberande 100% bomull på rulle,
icke steril. Används för bandagering,
rengöring/tvätt. Genomsnittlig fiberlängd 20
mm. Absorbtionskapacitet 23 g vatten/g
bomull. Täthet: 550 g/m². Vikt: 1 kg. Bredd:
35 cm. 
Art nr: 0962 - 1 kg

Högabsorberande 100 % bomull, icke
steril. Kan användas vid rengöring av hud
och sårvård. Bredd: 25 cm. Vikt: 1 kg. 
Art nr: 0961

KRUUSE SÅRSPRAY
Vit salvspray som skyddar mot
sårinflammation, transparant, 
skyddsfilm utan tjära, vattenskyddande. 
Miljövänlig, innehåller ej CFC.
Art nr: 601604 - 200 ml

JODOPAX READY TO USE
Jodopax är en jodbaserad
juverdesinficering för användning i lantbruk
med djurhållning. Klar att användas,
behöver inte spädas. Har effekt mot
bakterier och svampar. Endast för
yrkesmässigt bruk. 
Art nr: 130265 - 500 ml

Jodopax vet är ett koncentrerat
spendesinficeringsmedel för användning i
lantbruk med djurhållning. Används i
förtunnad form som dopp eller spray efter
mjölkning. Har effekt mot bakterier och
svampar. Endast för yrkesmässigt bruk.
Art nr: 130250 - 500 ml

JODOPAX 

Rekpris 299 kr

Rekpris 105 kr

Rekpris 169 kr

Rekpris 129 kr

Rekpris 159 kr

Rekpris 169 kr

Rekpris 249 kr

Rekpris 89 kr

Rekpris 29 kr

Rekpris 169 kr

Rekpris 99 kr

Rekpris159 krRekpris159 kr



STALLAPOTEK

 BIOFECT 2,5 lit
Biofect är ett koncentrerat alkaliskt flytande
rengöringsmedel med kombinerad
rengörande och desinficerande verkan.
Produkten är effektiv vid låg temperatur, är
utan hälsorisker för djur och människor och
har ingen negativ påverkan på metaller.
Produkten kan användas för rengöring av 
alla typer av djurstallar, boxar,
hästtransporter, hästtäcken och stall-
ridkläder. Produkten är effektiv vid 
låg temperatur. 
Art nr: 0550

VIRKON S
Virkon S är ett patenterat, biologiskt nedbrytbart

desinfektionsmedel- effektivt mot virus,
mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Använd
till desinfektion av stallar, box, stövlar, instrument
m.m. Vattenlösning - helt ofarlig för både djur och

människa. Kan också användas vid luft- och
vattendesinfektion. Art nr: 813120 - 50g/påse,

813115 - 50 x 5 g, 813126 - 1 kg, 813121 - 2,5 kg,
813122 - 5 kg

Mycket bra produkt  vid rengöring
av box  innan fölning.

Rekpris 349 kr



Till kor och kalvar

Ges som förebyggande behandling mot
kalvningsförlamning. Består av 3 tuber varav den
första ges timmarna före kalvning. Denna tub
innehåller kalcium som snabbt upptas av kon. 
De övriga tuberna innehåller kalciumpropionat som
säkrar kons egen mobilisering av kalcium efter
kalvning.
Art nr: 121538

RECOVIN KALCIUMPASTA

Förebyggande behandling mot kalvningsförlamning

Kedjan är förnicklad och har två kraftiga handtag
som kan hakas i kedjan var som helst. Den har 
också ringar i båda ändarna för dragögla. 
Totallängd: 155 
Art nr: 131685

KALVNINGSKEDJA

Förnicklad

Ny kraftig modell med nylonförstärkta ben band.
Skyddar kon mot fläkning. Ställbar längd: 250 - 550
mm. Art nr: 122000

BENSELE

Ställbar längd

Skyddar bra mot olika väderförhållande då det
andas och är vattenavvisande. Hjälper kalvens
immunförsvar under de första dagarna och
förebygger diarré och andra hälsoproblem.
Sjukdomsrisken ökar vid temp. under 10°C vilket
täcke motverkar. Tillverkat i 600 D polyester 
med nylonremmar och plastspännen. 
Täcket är tvättbart och finns i två längder. 
Kan tvättas i 60 grader. 
Art nr: 201820 - 80 cm, 

KALV/FÖL TÄCKE

POLLYSKRAPAN
En lätt gödselskrapa tillverkad i PE-plast.
Bredd: 350 mm. Vikt: 90 g. Passande
träskaft: Ø 26 mm.
Art nr: 180085

Tillverkad av kraftig plast.

Plasthink  gjord för att tåla tuff hantering,
därav tillverkad i LD Polyten. Bärhandtaget är

fastsatt med inåtvänd säkerhetsknoppar. 
För att underlätta dosering är alla hinkarna

försedda med gradering, praktisk droppkant
och en rejäl bottenkant. som gör dem lättare

att hantera. Tål temperaturer från -20° till
+70°. LD Polyten tål t.ex. sprit, ammoniak och

syror, dock inte lösningsmedel. Ø 260 mm.
Höjd 225 mm. Finns i sex färger. 

 

KALVHINK 

Art nr: 131037

Art nr: 131034

Art nr: 131033

Art nr: 131042

Art nr: 131047

Art nr: 131032 

Rekpris 409 kr

Rekpris 29 kr

Rekpris 49 kr

Rekpris 289 kr

Rekpris 169 kr

Rekpris 599 kr



Till kor och kalvar

Lämplig för råmjölksutfodring. Kraftig 
plastflaska som rymmer två liter. Speciellt 
stativ för flaskan finns som tillbehör. 
Art nr: 131582 - 2 lit
Art nr: 131583 - stativ Rekpris - 69 kr

NAPPFLASKA TILL KALV

Kalvnappflaska med ergonomiskt
tvåvägshandtag. Nappens placering ger
en enkel tömning av flaskan. Flaskan har
en speciell luftningsventil som anpassar
mjölkmängden efter kalvens sugkraft. 
Art nr: 131572 - 3 lit

GEWA NAPPFLASKA

Ergonomiskt handtag.

Nappflaska för kalvar. Luftinsläppet i flaskan kan
lätt regleras i 3 steg beroende på hur fort kalven
dricker.  Rymmer 2,5 liter. Art nr: 1185390
Art nr: 1185400 - extra napp

SPEEDY NAPPFLASKA
Tillverkad av slagfast, syrabeständig plast.
Lätt att hålla ren. Nappen är av kraftigt,
hållbart gummi och skruvas i tillsammans
med en ventil i botten av hinken. Kalvbaren
rymmer 10 liter och är graderad. Till varje
kalvbar medföljer napp, ventil och
väggfästen. Lock finns som tillbehör.
Diameter: 290 mm. Höjd: 290 mm.
Art nr: 131550

KALVBAR KOMPLETT

Kraftig och syrabeständig plast.

Luftningsventil.

DOPPVÄRMARE
Doppvärmare tillverkad i polerad
aluminium. Användes till uppvärmning
av mjölk eller kalvnäring. Steglös
reglering av temperaturen. Vätskenivå
från 13 cm till 75 cm (aldrig grundare
eller djupare). Bör ej användas till stora
vätskevolymer som mjölktanks
uppvärmning. Levereras med 3 m kabel.
Höjd: 86 cm. Max temperatur: 80° C.
Skyddsklass: IPX7. Vikt: 4,7 kg.
Art nr: 601702  2300W, 601703 - 3000W

Tillverkad av högkvalitativ polyethylen. 
UV-skydd. För 1 kalv upp till 3 månader (max 90
kg). Djurvänlig konstruktion. Reglerbar
ventilation. Storlek L=1,46m B=1,16m H=1,20m.
Art nr: 201780

KALVHYDDA

Reglerbar ventilation

131582 131572 1185390

Colostrum Refraktometer, som kan användas både till
Ko, Häst, Får och Get, ger en snabb bedömning av
kvaliteten på råmjölken med hjälp Brix-skalan.
Art nr: 120415

RÅMJÖLKSMÄTARE

KALVHINK ROSTFRI 7 LIT
Art nr: 131060

Rekpris 4799 kr

Rekpris 189 kr

Rekpris 2489 kr Rekpris 2689 kr

Rekpris 379 kr

Rekpris 799 kr

Rekpris 139 kr

Rekpris 199 krRekpris 99 kr



Nappflaska tillverkad i plast och
graderad. Rymd: 1000 ml.
Art nr: 350150

Nappflaska tillverkad i plast och
graderad. Rymd: 500 ml.
Art nr: 350157
Art nr: 350158 - extra napp

Användes till nyfödda lamm som är
för svaga för att suga själva.
Art nr: 350320

Tillverkad i aluminium. Ben- och
halsfångarmodell. Längd: 130 mm.
Art nr: 350560

En märkspray framtagen i tre starka färger: röd,
blå och grön för märkning av får. Färgen är
långtidsverkande i upp till 12 månader efter
applicering, men försvinner helt när ullen
tvättas. Förpackningens innehåll: 400 ml.
Godkänd av The British Wool Marketing Board.
Art nr: 350610 - röd, 350620 - blå, 350630 - grön

Flasknapp för lamm och smågrisar.
Lätt att kränga på en flaska.
Art nr: 350160

knapp f
ätt att kränga p

Art nr: 350160

Utformad som en fyrkantig
plasthink, fast delad på mitten för
att lätt kunna hängas upp över en
planka e. dyl. Levereras med 6 st.
nappar och ventiler. Lutande
botten gör att minimalt med mjölk
blir kvar i lammbaren. 
Art nr: 350100 
Art nr: 350105 - extra napp 
Rekpris - 69 kr

Rekpris 179 kr

Till får & lamm

 NAPPFLASKA TILL LAMM
 NAPPFLASKA 

LAMMUPPLIVARE

Lammbar 8 liter, 3 nappar komplett.
Tillverkad i kraftig, slagfast plast.
Levereras komplett med tre nappar,
ventiler samt ett upphängningsbleck.
Art nr: 350118

LAMMBAR

HERDESTAV

FÅRMÄRKSPRAY

Rekpris 119 kr

Rekpris 179 kr

Rekpris 379 kr

Rekpris 59 kr

Rekpris 59 kr

Rekpris 19 kr

Rekpris 49 kr

Rekpris 21 kr

LAMMBAR 14 LITER

Art nr: 350156 - extra napp

FLASKNAPP

Rekpris 23 kr




