
Kärkitarjoukset

KÄRKItarjous
1000 kg JUSTI

429€ +alv 14%

rah�vapaas�!

KÄRKItarjous
1000 kg JUSTI

329€ +alv 14%

rah�vapaas�!

JUSTI syksy -19
-kivennäisrehu lypsylehmille

JUSTI syksy -19
-kivennäisrehu lihanaudoille

Lypsäville lehmille kehite�y syksyn 2019 kausikivennäinen.
Sisältää kivennäis- ja hivenaineet sekä runsaas� A-,D- ja E-vitamiineja.

Ko�maisen JUSTI -kivennäisen saat aina tuoreena suoraan tehtaalta.
25kg tai 1000kg säkeissä.

Lihanaudoille kehite�y syksyn 2019 kausikivennäinen.
Sisältää runsaas� kalsiumia, magnesiumia ja natriumia sekä 
hivenaineita ja vitamiineja.

Ko�maisen JUSTI -kivennäisen saat aina tuoreena 
suoraan tehtaalta. 25kg tai 1000kg säkeissä.

Lokakuu 2019

Suoraan omasta tehtaasta!

Suoraan omasta tehtaasta!

Kärki NUTRILIX UMPI
     -nuolukivennäinen umpilehmille

Kärki NUTRILIX MG
-magnesiumrikas nuolukivennäinen

Kärki NUTRILIX CA
        -kalsiumpitoinen nuolukivennäinen

Sisältää runsaas� fosforia ja magnesiumia sekä 
niukas� kalsiumia. Runsaas� A-, D- ja E-vitamiineja 
sekä 100% orgaanista seleeniä!
25 kg sanko (saatavilla myös 80 kg saavi)

KÄRKItarjous
20 kpl (500kg)

789€ +alv 14%

rah�vapaas�

KÄRKItarjous
20 kpl (500kg)

729€ +alv 14%

rah�vapaas�

KÄRKItarjous
20 kpl (500kg)

669€ +alv 14%

rah�vapaas�

Sisältää runsaas� magnesiumia ja muita 
kivennäisaineita. Runsaas� A-, D- ja E-vitamiineja 
sekä 100% orgaanista seleeniä!
25 kg sanko (saatavilla myös 80 kg saavi)

Sisältää runsaas� kalsiumia ja muita kivennäisaineita. 
Runsaas� A-, D- ja E-vitamiineja sekä 100% orgaanista 
seleeniä!
25 kg sanko (saatavilla myös 80 kg saavi)

Toimitukset:
      Toimitamme �laukset perille 2-5 arkipäivässä.

Tilaukset:
      puhelimella 06 4298900
      sähköpos�lla myyn�@karkiagri.fi
 ne�kaupasta www.karkiagri.fi

sekä aluevastaaviltamme ympäri Suomen

Tarjoukset voimassa 15.11.2019 saakka

Tarjoukset voimassa 15.11.2019 saakka



STALOSAN F ja DRY -kuivadesinfiointi
Tehokas ratkaisu parsiin ja makuualustoihin.
Stalosan DRY kuiva�aa alustan ja 
Stalosan F tuhoaa mm.Salmonella,
E.Coli, Kryptosporidium, Rotavirus, jne.
Käytetään 5:1 yhdistelmänä parhaan 
tuloksen saavu�amiseksi. Markkinoiden 
ainoa Biosidi-asetuksen mukaan 
hyväksy�y kuivadesinfioin�aine.

15 kg säkki

KÄRKItarjous
30 sk Stalosan DRY

6 sk Stalosan F
540 kg lava

559€ +alv 24%

rah�vapaas�!

X-ZELIT - erikoisrehu poikiville
X-ZELIT sitoo ylimääräisen kalsiumin ennen
poikimista. Piilevät ja akuu�t poikimahalvaukset
vähentyvät merki�äväs� ja lehmän tuotos on
korkeampi alusta alkaen keskimäärin 1,5-2l 
päivässä. Myös eläinten �inehtyvyys paranee.
Annostellaan 2 viikon jakso ennen 
poikimista 500g / pv / eläin.

15 kg säkki

KÄRKItarjous
5 sk X-Zelit

349€ +alv 14%

rah�vapaas�!

KÄRKI SIL-ALL 4x4+ 
-markkinoiden tehokkain säilöntäaine

Kärki Sil-All on maailman eniten käyte�y 
nurmirehun säilöntäaine. Sen ainutlaatuinen 
koostumus on suunniteltu erityises� 
Pohjolan haastaviin olosuhteisiin. Suuri 
määrä tehokkaita bakteereja ja entsyymejä 
laskee rehun pH:n nopeas� ja varmistaa 
korkeat tuotokset ja päiväkasvut.

1 pussi = 50tn rehua

KÄRKItarjous
2 pussia Kärki Sil-All 4x4+

239€ +alv 14%

rah�vapaas�!

KÄRKItarjous
1200 kg (48sk) Magnapac

1199€ +alv 14%

rah�vapaas�!

MAGNAPAC 
-energiaa maidontuotantoon

Magnapac on pötsisuoja�u rasva,
joka antaa energiaa maidontuotantoon.
Lisää maitoa ja pitoisuuksia.

25 kg sk / 1200 kg lava

KÄRKItarjous
600 kg (30sk) E-10 000

599€ +alv 14%

rah�vapaas�!

KÄRKI E-10 000 
E-vitamiini-orgaaninen seleeni

Kärki E on voimakas rakeinen E-Seleeniseos.
Sisältää E-vitamiinia 10 000mg/kg ja
Orgaanista seleeniä 50 mg/kg.
Sisältää myös sinkkiä.

20 kg sk / 600 kg lava

BIOPECT 
          

Pek�ini-elektrolyy�seos, joka 
voidaan sekoi�aa maitoon. 
Muodostaa suolistoon suoja-
kalvon, antaa energiaa ja
palau�aa nestetasapainon.

             5 kg as�a

-tehokas apu 
vasikan ripuliin

5 kg  Biopect

79€ +alv 14%

rah�vapaas�

KÄRKItarjous
CALF AID 
          -vastustuskyky 

boosteri vasikoille
He� syntymän jälkeen vasikalle annosteltava
pasta. Parantaa vastustuskykyä, sisältää 
myös vastaaineita mm. salmonella, rotavirus,
kokkidioosi, kryptosporidium.

12 x 30 ml Calf Aid

79€ +alv 14%

rah�vapaas�

KÄRKItarjous

30 ml pasta
Pakkaus:
12 x 30 ml

Tarjoukset voimassa 15.11.2019 saakka


