Loomakasvatus, mahedalt!
Baltic Agro pakub mahedana kasvatavatele loomapidajatele: mineraalsööta,
pangemineraale ja soolakive.
Mineraalsööt ja pangemineraalid on valmistatud Vilomix Balticu Läti tehases, mis on kaasaegne
sööda tootmisega tegelev ettevõtte. Kõik tooted sisaldavad kõrge kvaliteediga koostisosi.
Kogu tarneahel on kontrollitav ja jälgitav, farmer saab olla kindel et saab täpselt seda, mida ostab.

MINERAALSÖÖT

Sobiv mineraalsööt mahedana kasvatatavatele veistele nii
laudas kui karjamaal pidamise korral. Mahetingimuste järgi
peetavad veised ei saa söödaga piisavalt mineraale ja vitamiine
ning seetõttu tuleb neid mineraalsöödaga lisaks anda.
Olulisel kohal on mineraalelemendid, loomad peavad saama
neid õiges vahekorras, mitte ainult õiges koguses. Ühe
elemendi liig võib mõjutuada teise omastamist. Baltic Agro
poolt pakutav mahemineraali koostises on arvestatud looma
vajadustega.
Koostis: monokaltsiumfosfaat, naatriumkloriid,
magneesiumoksiid, kaltsiumkarbonaat, rukkilinnased (mahe).
Söödalisandid: E6 tsink (tsinkoksiid), E5 mangaan
(mangaanoksiid), E4 vask (vasksulfaat pentahüdraat), E2 jood
(kaltsiumjodaat anhüdriit), E8 seleen (naatriumseleniit), 3b304
koobalt (koobalt II sulfaat).
Vitamiinid: E vitamiin 3a700 all rac alfa tokopherolacetate, E672
A vitamiin , E671 D3 vitamiin.
Pakend: 25 kg.
Tootja: Vilomix Baltic.

PANGEMINERAALID

Kõige mugavam ja lihtsam on laudas või karjamaal kasutada pangemineraale. Panged on ilmastikukindlad, hea
söömusega ja mugavas pakendis.
Mahetootjatele on Baltic Agrol pakkuda tootesarja Minera Ecolick.

MINERA ECOLICK BEEF
mineraalsööt panges sobib
lihaveistele, nii ammedele kui
ka nuumloomadele.
Ca:P suhe 2,5:1.
Söötmissoovitus:
täiskasvanud loomadele 100-200 g mineraalsööta
päevas.
Analüütiline koostis (g/kg): kaltsium 150, fosfor 60,
naatrium 100, magneesium 50.
Koostis: kaltsiumkarbonaat, monokaltsiumfosfaatdefluoreeritud, naatriumkloriid, magneesiumoksiid,
maherukki linnased 5%, melass 13%.
Pakend: 50 kg, ämber.
Tootja: Vilomix.

MINERA ECOLICK
sobib kasutamiseks suvisel
perioodil, kui loomad on
karjamaal ja saavad värsket sööta.
Toode ei sisalda vitamiine.
Ca:P suhe 4:1.
Söötmissoovitus: täiskasvanud loomadele 100-200 g
mineraalsööta päevas.
Analüütiline koostis (g/kg): kaltsium 160, fosfor 40,
naatrium 115, magneesium 45.
Koostis: kaltsiumkarbonaat, naatriumkloriid,
monokaltsiumfosfaat-defluoreeritud,
magneesiumoksiid, maherukki linnased 5%, melass 13%.
Pakend: 50 kg, ämber.
Tootja: Vilomix.

Täpsema info leiad kodulehelt www.balticagro.ee/mineraalsoodad/pangemineraalid.

Lakukivid VILOROCK
ViloRock lakukivid on ilmastikukindlad, sobivad kasutamiseks nii karjamaal kui
laudas. Lakukivid on mugavad kasutada ja annavad loomadele võimaluse soola
kogust ise reguleerida. Lubatud kasutada mahepõllumajanduses.

ViloRock
lakukivid
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Kasutamine

Pakend: 10 kg.
Alus: 96 tk.
Tootja: Vilofarm (Taani).

1,0

Pallikiled
Kvaliteetne silopall on tihe ja hästi vormitud. Tiheda
rulli saamiseks kasutada pallivõrku, lisaks sellele
mõjutavad veel kuju ja tihedust massi kuivaine
sisaldus ja pressi töökiirus.

SILOPALLIKILE TRIOWRAP

SILOPALLIKILE UNTERLAND

Mõõdud: 750 mm x 1500 m

Mõõdud: 750 mm x 1650 m

Paksus: 25 μ

Paksus: 22 μ

Värvus: valge, heleroheline, must

Värvus: valge, roheline

•
•

Puhutud tehnoloogial valmistatud kile.

•
•

Ühest rullist rohkem palle.

•

Pidev kvaliteedi kontroll
vastavalt ISO standardile.

Ülitugev torke- ja rebenemiskindlus.

•

•
•

Kõrge UV-kaitse, mis tagab
silopalli pikema säilivuse.

Omadusteks parim torkekindlus,
rebimiskindlus, elastsus, tugev kleepuvus.
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Tootja: Trioplast AB (Rootsi)

Kõrge kvaliteediga puhutud
tehnoloogial valmistatud kile.
Hea hapnikukindlus.

Silopallivõrk
SILOPALLIVÕRK TOTAL COVER
Laius: 123 cm

SILOPALLIVÕRK JOHN DEERE
COVEREDGE

Pikkus: 3000 m või 3600 m

Laius: 130 cm

•

Võrk on tugev, veniv ja katab palli
täpselt ühest servast teise.

Pikkus: 3800 m

•
•
•

Valmistatud kõrge kvaliteediga toorainest.

•

•

Katab 8-12 cm üle rulooni servade,
tulemuseks ühtlasem ja tihedam pall.

Võrk on keskkonnasõbralik ja UV-kaitsega.

•

Rulli viimased 50 m on märgistatud
punase hoiatava teibiga.

Lihtsam ladustamine (ruloonid
ühtlasema kujuga).

•

Viimased 70 m märgistatud punase
triibuga rulooni keskel.

Keskmiselt kulub ühele pallile 12 m võrku.

Tootja: Karatzis S.A (Kreeka)

Kasutamine: hein. Tootja:
TAMA (Saksamaa)

SILOPALLIVÕRK JOHN DEERE
XTRANET
Laius: 123 cm
Pikkus: 4500 m

•
•
•
•

Valmistatud kõrge kvaliteediga toorainest.

•
•

Hoiatus rulli lõppemise kohta.

Võrk katab palli täpselt ühest servast teise.
Eeliseks suur rebenemiskindlus.
Rohkem meetreid: suurem pallide
arv, vähem tööseisakuid.

Tootja: TAMA (Saksamaa)
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Kõrge UV-kaitse.

Kate heina- ja põhurullidele
Põhku varu ilusa kuiva sügisilmaga. Korralike
varjualuste puudumisel saab põhu- ja heinarulle
kvaliteetsena säilitada spetsiaalse kattega kaetuna.
Vältida erinevate koormakatete ja -kilede kasutamist,
kuna nii kipuvad rullid hallitama minema.
Spetsiaalsed katted on seevastu õhku läbi laskvad
ning lasevad rullidel “hingata”.

TENCATE TOPTEX KATTED
HEINA- JA PÕHURULLIDELE
• Õhku läbi laskev
• Vett eemale juhtiv
• Rebenemiskindel
• Kõrge UV-stabiilsusega
Laius: 9,8 m ja 12 m
Pikkus: 25 m
Värvus: roheline
Tootja: Tencate.

Paigaldamine
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Katte paigaldamisel on oluline jälgida, et keskjoon
oleks harjal ning katte kalle oleks 45 kraadi, mis
võimaldab veel maha joosta.

Pallita rohusilo helesinise kilega
ja toeta meeste terviseuuringuid
Baltic Agro ja Trioplasti korraldatud kampaania
„Roosa aitab“ toel kontrollis TÜ Kliinikum Eesti
Vähiliidu mammograafiabussis 2018. aasta suvel 282
naist, ehk esialgu kavandatust 80% rohkem. Aitäh
kõikidele, kes kampaania kaudu projektis osalesid!
Sel aastal kutsuvad Baltic Agro ja Trioplast Eestimaa
põllumehi
osalema
meeste
tervisekontrolli
kampaanias
„Helesinine
aitab“.
Toetame
ühiselt
meeste
terviseuuringute
läbiviimist
eesnäärmehaiguste varajaseks avastamiseks.
Helesinised silopallid Eestimaa põldudel näitavad
hoolivust ja toetust võitluses eesnäärmehaigustega
ning aitavad pöörata tähelepanu haiguste
ennetamisele. Omapoolse panuse andmiseks pallita
rohusilo helesinise silokilega ja kaunista põld
helesiniste silopallidega.
Kampaania „Helesinine aitab“ kutsub üles
tootma helesiniseid silopalle näitamaks, et hoolid
Eestimaa meestest ja nende peredest ning toetad
eesnäärmehaigustesse haigestunuid ja nende
lähedasi.
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Usume, et kampaanias osalemine annab Eesti
põllumeestele võimaluse aidata teadvustada
eesnäärmehaiguste varajase avastamise vajalikkust.
Keegi pole haiguste eest kaitstud, aga meil on
võimalus anda ühiselt oma panus.
Kõik osapooled – põllumees, Baltic Agro ja Trioplast –
toetavad kampaaniat igaüks 1 euroga, kokku 3 eurot
rulli kohta läheb heategevuseks.

TRIOPLUS SILOPALLIKILEST
Helesinine pallikile Trioplus on Rootsis toodetud
kõrgekvaliteediline Premium kilerull, mis sisaldab
1900 m UV-kindlusega kilet.
Rohkem kilemeeterid ühes rullis võimaldab pakkida
standardse kilega võrreldes kuni 27% rohkem silopalle.
Nii saate madalamate aja- ja transpordikuludega
tõsta igapäevatöö tõhusust ja ökonoomsust.
Trioplus pallikilel on väga hea venivus, hea õhukindlus
ja suurepärane kleepuvus.

•
•
•
•
•

rullis on 1900 m kilet
rullil on plastiksüdamik
kile laius on 750 mm
kile paksus on 21 μ
alusel on 15 rulli.

Ostes helesinist silopallikilet
annad oma panuse:

•

suurendamaks meeste teadlikkust
eesnäärmehaigustest ja nende ennetusest;

•

teadvustamaks, et varases staadiumis
avastatud eesnäärmevähk on ravitav;

•

suurendamaks meeste
tervisekontrollist osavõtjate arvu.

Eesnäärmehaigused ja ennetav kontroll
mobiilses meestearsti kabinetis
Eesnäärmevähk on meeste sagedasim vähkkasvaja
Euroopas. 15-20% Eesti 20-50 aastastest meestest
põevad eesnäärmepõletikku. Ühel mehel viiestkuuest diagnoositakse elu jooksul eesnäärmevähk.
Õigeaegse tervise kontrollimisega on kõiki
eesnäärmehaiguseid võimalik edukalt ravida ja
paljudel juhtudel isegi haiguse teket ennetada.
Uuringute paremaks kättesaadavuseks sõidab
üle Eesti moodsa meditsiinitehnikaga sisustatud
buss, mis toob uuringud eestimaalastele lähemale.
Kampaaniaga “Helesinine aitab” toetame moodsa
mobiilse meestearsti kabineti teenuse kättesaadavust
sihtgrupis.

1900
Trioplus on uue põlvkonna silopallikile. Trioplus 1900 omadusteks on hea
venivus, õhukindlus ja kleepuvus, mis annavad silopallikilele vajalikud
kvaliteediomadused. Ainulaadse PreTech® tootmistehnoloogia on loodud
õhem, kuid 25 mikroni paksuse kilega võrdväärne toode.
1900 m kilerull võimaldab pakkida standardse kilega võrreldes kuni 27%
rohkem silopalle.
•
•
•
•
•
•

Suurepärane rebenemiskindlus
Maksimaalne õhukindlus
Äärmiselt hea venivus
Väga hea kleepuvus
Väiksemad jäätmekäitluskulud
õhema ja tõhusama kile tõttu
Parim hinna ja kvaliteedi suhe

TOOTE INFO
Mõõdud:

750 x 0,021 mm x 1.900 m, 21 µ

Värv:

sinine*

Alusel:

15 rulli

Trioplus 1900 on saadaval ka valge,helerohelise, rohelise ja mustana

Rohkem palle – vähem tööd: Trioplus 1900
www.balticagro.ee/sinine-trioplus
trioplast.com

