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Forutsetninger , muligheter!

Markedet etterspør fortsatt mange lam, men

det forventes overproduksjon også i år.   

Kopplam/ dielam kan leveres på markedet 

før vanlig lamme / høstsesong til gode priser.

Kr.500,- i slaktetilskudd gjør alle lam 

verdifulle.

Et godt opplegg på produksjonen

kan være med å dekke sesongetterspøresel

og redusere høstlevering (overproduksjon)
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Råmelk har særs kort 

holdbarhetstid. (max 1t/romtemp)

og skal derfor kjøles/fryses

Absorbering av antistoffer er kun mulig

de først 24 timer etter fødsel!

Råmelk

Hvilke av tre?

- råmelk fra sau/ku

- råmelk fra ku

- kunstig råmelk
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Automat plasseres med høyde 
utløp litt under laveste 

smokkbrett
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Vi har automater, ekstra smokkebrett, og
reservedeler på lager på våre forretninger 

samt forskjellig rekvisita som trengs.

Priseks. Lac Tek kr.19900,- +mva.                 
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Husdyrsystemer as kjøper alle melkeråvarer fra Tine ( med ett  
unntak for en liten andel skummetmelk i Lammegodt 51% for å 
blande inn fett) og produserer Sprayfo melkeerstatning.

 Ordningen kommer inn under : utenlandsk bearbeiding og er 
nøye overvåket av norske tollmyndigheter og ikke minst 
tollmyndighetene i EU.

 Vi har tilpasset vårt behov etter Tine sine ønsker om utnytting av 
tilgjengelige råvarer. Dette gjør at vi nå bruker mindre 
mysepulver, som Tine videreforedler men andre restprodukter. 
Våre hovedprodukter inneholder skummetmelk som er gunstig 
for fordøyelsen fordi den inneholder både myse og 
kaseinprotein som koagulerer melka. Dette gir bedre foropptak
og minimale fordøyelsesproblemer. Fettet er også «spraytørket» 
i mikropartikler og «utløses» i tarmsystemet og ikke i forutstyr.

Norske melkeråvarer
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 protein                fett(energi)

 Pris Sprayfo Lammegodt Lamb51 23% 23% 

 Pris Sprayfo Lammegodt Primo                   22%                     22%

Protein og fettinnholdProtein og fettinnhold



 Pris Sprayfo Lammegodt Primo ( prisgunstig alt.)              770,-

 Pris Sprayfo Lammegodt 51%     ( topp produktet)              870,-

 Minus pallerabatt 

Sprayfo typer og priser
2018



Staldren er et 
ufarlig strømiddel 

som reduserer 
smittepress og 

bakterier i fjøset.
God lukt og tørrere 

miljø i bingene.
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Innredning fra Norum Sveis går aldri «av moten»
Be oss om tilbud på komplett levering av denne med 

gulv enten strekkmetall eller plastrister på sikker 
bæring, ventilasjon og anna utstyr.
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Ingenting kan erstatte en optimal start,

Takk for oss med ønske om en god sesong 

Vi er gjerne med “på laget”


