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FJØSBUTIKKEN 

PÅ NETTET 

 Logg deg inn på vår fjøsbutikk 

 Flere produkter 

 Mange fine fargebilder  

 Mer informasjon 

 Bruk gjerne din nærmeste forhandler  

    eller bestill direkte fra oss. 
 

 Spørsmål? - Ta kontakt pr.  

    - Besøk      

    - Telefon 

    - E-post  

 

  

- Nettbutikk 

AST Landbruk AS 

Kjelleveien 30 
3125 Tønsberg 

 

 Telefon:  33 31 70 00 
 

E-post: 
post@astlandbruk.no 



BIOPECT 
 

 Biopect er et effektivt middel mot     

diaré hos kalv, lam og smågris. 
 

 Biopect inneholder ikke antibiotika, 

men pektiner som beskytter slimhinner. 
 

 Biopect binder bakterienes giftstoffer 

og som så fraktes ut med avføringen. 

 

Unngå stagnasjon og vekttap. 
 

Prøv Biopect og bli overbevist! 

408000 Biopect mot diáre hos kalv, lam og gris  2,5 kg   460,- 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

SUPER PLASTHANSKER  
 

Ekstremt sterke og behagelige  

hansker med ultra høy følsomhet.  

90 cm lange.  Pk. à 100 stk. 

 

Laget av 100%  polyetylen. Populære 

hansker av veldig høy kvalitet brukt av 

veterinærer og  kirurger verden over.   
 

Optimale for rektale undersøkelser,  

kunstig inseminasjon og fødselshjelp. 

309111 Super gummihansker, tynne, 90 cm, str M   129,- 

BOVI-VET GEL 
 

Med beskyttelsesfilm.  
 

Til innsmøring av arm og hånd ved  

rektale, vaginale undersøkelser og  

fødselshjelp. 
 

 Innhold   500 ml 

309520 Glidemiddel, Bovi-Vet,   500 ml     40,- 

Telefon: 33 31 70 00   E-post: post@astlandbruk.no www.astlandbruk.no 

 

309121 Super gummihansker, tynne, 90 cm, str L       129,- 



Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

SVINEPARFYME    

Svineparfyme er et ytterst effektivt middel 

mot svineslagmål og hale-biting. Før flere 

svin samles, sprayes alle  

dyrene jevnt med NULBID. Spray på  

ørene, ryggen og halen. Unngå å spraye på 

trynet og i øynene.  
 

De første 2 dagene skal det sprayes 2 

ganger daglig - ved halebiting er det  

vanligvis nok med 1 gang daglig, og  

kun spraying på halen og bakdelen. 

307110 Svineparfyme mot griseslagsmål     162,- 

307112 Rånespray (for brunsttesting)     95,- 

MERKESPRAY 
 

Merkespray for gris. 

 

Merkespray som er enkel å bruke for  

merking av smågris, slaktegris eller  

purkene.  

 

På en enkel og rask måte kan en merke      

de dyra en ønsker. 

 
 

Inneholder: 400 ml 

444401-3 Merkespray rød, grønn og blå, 400 ml     40,- 

RÅNESPRAY 
 

Rånespray brukes for å teste brunsten. 

 

Spray rånesprayen i et par sekunder i et 

område på ca. 60 cm fra trynet til purka. 

Så kan en gå i gang med brunsttesting med 

å gi et hardt trykk på ryggen.  

På denne måten er det lettere å se om  

purka står og er klar for inseminering.  
 

Telefon: 33 31 70 00   E-post: post@astlandbruk.no www.astlandbruk.no 

 



VARMEPÆRER 
 

Philips varmepærer av god kvalitet og 

med lang levetid. 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

450260 Pære for varmelampe 175W, effekt 250W      154,- 

GRISEBØRSTE  

 

Grisebørsten består av en solid vegg- 

brakket, hvor børstene sitter festet i en 

solid ramme, som holdes i posisjon av en 

kraftig fjær. 

Grisebørsten sikrer deg reine og trivelige 

dyr. Børsten er produsert i nylon og plast 

holder svært lenge uten å bli ”spist opp”. 

403003 Fjøsskrape ”Trekant”, norsk kvalitet     40,- 

170090 Grisebørste, selvbetjent 1 875,- 

450250 Pære for varmelampe 250W       124,-- 

450155 Pære for varmelampe 100W, effekt 150W      148,- 

450150 Pære for varmelampe 150W     110- 

Telefon: 33 31 70 00       E-post: post@astlandbruk.no      www.astlandbruk.no 

 

FJØSSKRAPE 
 

I båsen framme ved fôrbrettet, samler det  

seg lett fôrrester. Et yndig sted for fluer!  

Den røde skrapa er en skrape som  

overrasker. Utrolig lett å komme innom  

kroker og kriker. 
 

Skaftdiameter:  25 mm 


