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AST Landbruk AS 

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 

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 , kje 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, kje og gris  2,5 kg   552,- 

BOVI-VET GEL 
 

Med beskyttelsesfilm.  

 

Til innsmøring av arm og hånd ved  

rektale, vaginale undersøkelser og  

fødselshjelp. 

 

 Innhold 500 ml 

SUPER GUMMIHANSKER  
 

Ekstremt sterke og behagelige hansker 

med ultra høy følsomhet. 90 cm lange.  

 

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. 

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

 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

309101 

309121 

Super gummihansker, tynne, 90 cm 

Super, gummihansker,  tynne, 90 cm, str L 

  129,- 

  129,- 

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



SMOKK PÅ BLÅ SKRUKORK 
 

Den vel fungerende lammesmokk med 

skrukork av ypperste gummikvalitet har 

vært produsert på New Zealand siden  

1980-årene. 

 

Kan monteres direkte på brusflaske eller 

tilsvarende flasker.     

400131 Lam/kjesmokk, blå skrukork med luftinnslipp     31,- 

308030 Overtrekksstøvel, med strikk, klar, engangs.   164,- 

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

 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

OVERTREKKSSTØVEL 
 

Støvelen sitter godt oppe ved 

hjelp av strikk. 

 

 - Engangs, klare 
 

 - Slitesterk 
 

 - Pakke à 25 par 

 

FJØSLUE 
 

Fjøslue finnes i 2 utgaver. Lue for langt hår 

med knyting og en standard uten knyting i  

nakken. Forskjellige størrelser, alt fra kort hår 

og til ekstra tykt og langt hår. Det er flere 

fargemuligheter på luene. 
 

 - Holder fjøslukt ute 
 

 - Pustene, flere lag 
 

 - Vaskbar 
 

 - Ultralett og tettsittende 
 

  - Vindtett og vanntett  

308924 

309023 

Fjøslue, sort, L str. 58-60 cm    400,- 

Fjøslue, dame, blå, L str. 59-62 cm for langt hår     400,- 



MERKESTIFT 
 

Merkestiftene har god festeevne uansett 

temperatur. Enkel i bruk, har skrubunn.  
 

Følgene farger leverer vi:  

Rød, grønn, blå og svart. 

 

Vi har også merkespray! 

444411-14 Merkestift        26,- 

GEITEBØRSTE  
 

Geitebørsten består av en solid vegg- 

brakket, hvor børstene sitter festet i en 

solid ramme, som holdes i posisjon av en 

kraftig fjær.  
 

Geitebørsten sikrer deg reine og trivelige 

dyr. 
 

Geitebørsten er produsert i nylon og plast 

holder svært lenge uten å bli ”spist opp” 

170090 Geitebørste, selvbetjent   1 875,- 

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

 

Veiledende  

pris  
ekskl. MVA 

KLOVSAKS TIL  SMÅFE 
 

Klovsaks til småfe leveres i 2 modeller,  

med og uten tagget blad. 

 

Modellen er ekstra kraftig og solid. 

 

Den gode utformingen gjør at  

klovsaksen sitter godt i hånden.  

 

Den er konstruert med en kraftig  

returfjær, håndtaklås og er   

pulverlakert.  

418800 Klovsaks til småfe, rett, ekstra solid     155,- 

418801 Klovsaks til småfe, tagget blad, ekstra solid       155,- 


