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3B Service AS selger en rekke spesialprodukter til Norsk Landbruk. Vi har spesialisert 
oss på ensileringsmiddel, tilskuddsfôr, jurpleie og melkeutstyr. Vi leverer kvalitets-
produkter som er nøye utvalgt for å gi våre kunder det aller beste. 

Siden vi er en helt uavhengig bedrift, kan vi velge de beste produktene fra hver enkelt 
produsent. God service er alltid vårt fokus og vi tilstreber å ha alt av varer på lager. 
Butikken holder til på Sande i Sunnfjord, kom gjerne innom for en hyggelig handel. 
Kaffe har vi alltid klar. 

”DE FLESTE MÅLTIDER 
STARTER HOS BONDEN. 

TAKK FOR MATEN!”

Ellers kan du ringe oss ALLE dager mellom 7-22 for en trivelig prat. 
Telefon +47 477 55 085
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NYHET 2020!  
ARBEIDSKLÆR, ARBEIDSSKO OG TILBEHØR

Dassy® Dynax arbeidsbukse. Denne moderne og 
praktiske designen garanterer bevegelsesfrihet 
takket være trippel stretch: 1. Hoved stoff med 
mekanisk stretch + 2. Ultra Slitesterk Cordura®  
stretch knelommer + 3. ekstremt fleksibel strekk 
satt inn i skrittet, baksiden av knærne og på 
baksiden under linningen. En knalltøff og 
behagelig bukse.

Størrelser: C42 – C66

Størrelser: C42 – C66

Størrelser: 38-48

Dassy Hermes s3 er en mellomhøy 
robust arbeidssko som tåler mye og 
puster. Den har en støtdempende 
hæl og anti-skli yttersåle. Avtagbar 
innersåle og sikkerhetsklasse S3. 
 
Farge: Black 0704

Dassy Melbourne arbeidsjeans med flere lommer og 
laget i et slitesterkt stoff, forsterket med Cordura®, 
spesielt på steder som er utsatt for slitasje. Dessuten 
inneholder Dassy Melbourne en stor del elastan for 
ekstra komfort, og har Cordura®Stretch knelommer. 
Takket være den ekstra strekken, føles disse arbeids-
jeansene meget behagelig og har et tøft utseende. 
 
Farge: Jeans/black (6279)

Finnes i ulike farger. Bilde: leirbrun/antrasittgrå
– antrasittgrå/svart (6479) – azurblå/antrasittgrå (6846) 
– svart (0783) – leirbrun/antrasittgrå (6541) – rød/svart 
(6674) – midnattsblå/antrasittgrå (6847) 
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DASSY® HERMES S3 ARBEIDSSKO

DASSY® MELBOURNE ARBEIDSBUKSE I JEANSSTOFF

DASSY® DYNAX ARBEIDSBUKSE MED STREKK



Du kan se mer arbeidsklær, sko og tilbehør på www.3bservice.no 
(Der finner du også størrelsetabell.)

TILBEHØR

Dassy Atom har Cordura®-forsterkninger på albuene som 
gjør jakken veldig solid. Det mekaniske strekkstoffet sikrer 
høy bevegelsesfrihet og er vannavstøtende. Atom garanterer 
at du alltid kan jobbe komfortabelt. 

Finnes i ulike farger. Bilde: Svart (6674)
– antrasittgrå/svart (6479) – azurblå/antrasittgrå (6846) 
 – leirbrun/antrasittgrå (6541) – svart/antrasittgrå (6744)  
– midnattsblå/antrasittgrå (6847) – rød/svart (6674)

Størrelser: XS - 3XL

Størrelser: XS - 3XL

Størrelser: XS - 3XL

Dassy Malaga iøynefallende og beskyttende arbeidsjakke. 
Du kan bli sett når som helst på døgnet med DASSY® Mala-
ga softshell-jakke. Den ekstremt 
smidige softshellen fungerer som et beskyttende lag rundt 
kroppen din og tilpasser seg fleksibel til enhver bevegelse. 
Obs* Stoffet er vanntett, ikke plagget i seg selv. 
 
Farge: Fluo yellow/C.grey (6941)

Dassy Pulse sweatshirtjakke gir deg komforten til en genser 
og varmen fra en jakke i ett stykke. Med Cordura® albue-
lapper og forsterkninger i nakke, skuldre og ermer klarer 
DASSY® Pulse holdbarhetstesten med flygende farger. Den-
ne sweatshirtjakken er tøff på utsiden og myk på innsiden. 

Finnes i ulike farger. Bilde: A.blå/A.grå (6847)
– antrasittgrå/svart (6479) – azurblå/antrasittgrå (6846) 
 – leirbrun/antrasittgrå (6541) – svart/antrasittgrå (6744)  
– midnattsblå/antrasittgrå (6847) – rød/svart (6674)
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DASSY® PULSE  ARBEIDSJAKKE

DASSY® MALAGA ARBEIDSJAKKE

DASSY® ATOM ARBEIDSJAKKE



”Provita ønsker å tilby de beste dyrehelseløsningene. Løsningene til Provita 
forbedrer velferden, helsen og ytelsen til dyr over hele verden. Dette gjør Provita 
gjennom forskning, utvikling og innovative dyrehelseprodukter.”

PRODUKTER:
ANIMAL HEALTH NATURALLY

Advance + er en unik formulering på det norske markedet.  Den kombinerer melkesyre bakteriene, 
Lactobacillus plantarum og Pediococcus pentosaceus (1.100.000 CFU/g) og eddiksyrestammen, 
Lactobacillus brevis (100.000 CFU/g) med en garantert total-mengde på 1,2 millioner CFU/g fôr.  
     
Stammene arbeider sammen slik at en får en hurtig melkesyregjæring som reduserer tørrstoff-tapet med et 
gjennomsnitt på 41 %, etterfulgt av omdannelse av noe melkesyre til eddiksyre som strekker stabilitet med 
3,6 dager. Fôr behandlet med dette produktet vil ha forbedret stabilitet sammenlignet med vanlige melkesyre-
produkter. 
      
Advance + kan derfor brukes i fôr på alle nivåer av tørrstoff, det har gitt positive resultater i EU med svært god 
effekt på tørrstoff fra 24 % til 69 %. I disse studiene har Advance + blitt testet på gress, rødkløver, Alfalfa med 
flere og kan det derfor brukes i et bredt spekter av avlinger, inkludert alle typer gress og mais.

Alle tre Advance + stammer er godkjent av EU.

FORDELENE VED Å BRUKE ADVANCE+
• UTMERKEDE FORINGSTALL*
• +1LTR. MELK PER KU
• 46 % MER SUKKER 
• 30 % MER TILVEKST
• 33 % MINDRE AMMONIAKK
• BEDRE SMAKELIGHET

• 3 % ENHETER MER TS = 12,6 % EKSTRA
• RASK  PH- SENKING
• DOBBLER STABILITETSTIDEN VED UT-FORING
• INGEN KORRUSJON PÅ UTSTYR
• PRISGUNSTIG 

*(Eu registrert data og felt data)
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• UNIK sammensetning
• Øker mest i salg
• Gratis NIR analyse hos oss 

(1 analyse per pakke)
• 50% billigere enn syre
• Ingen slitasje på utstyret 

 
 Mest for pengene

-1,2 millioner bakterier
-5,22-, Pr liter eller 25L=130-, eller 
200L= 1044,- /16,70-, pr. Rundball/
kubikk ved 800kg

Ensileringsmiddel til plansilo, stakksilo. tårnsilo 
og rundballer

KILOPRIS 
2149-,

1 kg til 100 t. gress
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

PROVITA CALF COLOSTRUM
-  Råmelks-konsentrat til nyfødt kalv
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Povita Lamb Colustrum Consentrate er et alternativ til natrulig råmelk for nyfødte lam.  
Blandingen har et høyt nivå av lett absorberende eneri. Det betydelige nivået av laktose og 
olje gir både umiddelbar og treg frigjøring av energi til det nyfødte lammet, dette bidrar 
derfor til å få lammet opp og suge raskere. Eggpulveret supplerer den naturlige råmelken. 
Den inneholder også vitaminene A, D3, E for å motvirke de vanligste manglene hos nyfødte 
lam. Blandingen er forseglet i en aluminiumspose for friskhet og bevaring av næringsstoffer.

BRUK: 50g erstatningsfor per lam. 25g tilskuddsfor per lam.

PAKNINGSSTØRRELSE: 12 X 50g poser.

Provita Colustrum Consetrate har et høyt innhold av natrurlig råmelk fra EU-land, med 
eggepulver og vitaminer i en næringsrik energikilde. Blandingen inneholder 2,5 milliarder 
probiotika per aplikasjon. Probiotika utelukker skadelige bakterier fysisk fra å feste seg til 
tarmveggen og forbedrer fordøyelsen. Egg-pulveret supplerer naturlig råmelk. Den inneholder 
også vitaminene A, D3, E for å motvirke de vanligste manglene hos nyfødte kalver. 
Blandingen er forseglet i en aluminiumspose for friskhet og bevaring av næringsstoffer.

BRUK: Tøm en pose (300g) i 1,5 L varmt vann. Bland godt. Gi kalven hele blandingen 
gjennom smokk eller sonde, så snart som mulig etter fødsel.

PAKNINGSSTØRRELSE: 6 x 300g

Konsentrert råmelks pulver med eggepulver-
proteiner, probiotika og vitaminer, for å tilføre 
kalven et komplett råmelks tilskudd.

PROVITA LAMB COLOSTRUM 
- Råmelks-erstatning til nyfødt lam  

Konsentrert råmelks pulver, med 
tilskudd av ekstra tilsatt eggepulver, 
probiotika og vitaminer for å gi lam 
et komplett tilskudd ved fødsel.
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

PROVITA RESPONSE PASTA
- Til nyfødt og innkjøpt kalv 

Provita Response Paste kan brukes 
ved fødselen, på innkjøpte-kalver og 
i perioder med stress.

Provita Response Paste er ett oralt pasta tilskudd, som gir energi, naturlig råmelk, probiotiske bakterier, 
eggepulver og vitaminer for å gi nyfødte kalver en kick-start. For optimalt opptak av råmelken, bør det 
gis innen de første seks timene etter fødselen. Response Paste inneholder også samme høye nivået med 
multistamme probiotiske bakterier som finnes i Provita Protect.

Ved fødsel: så snart sommulig etter fødselen, administrer en halv sprøyte. For svak eller kalver som har 
fått lite råmelk, bruk en full sprøyte. 
Innkjøpte-kalver: En halv sprøyte per kalv ved ankomst. Tider ved stress: dvs. etter transport, avvenning, 
15cc i utgangspunktet, etterfulgt av 5cc per dag etter behov. 

1 stk. 35g tube, fordeles på 2 kalver. Tubene selges enkeltvis, eller pakninger med 12 tuber, til 24 kalver.

PROVITA NEWBORN PIGLET
- Til nyfødte griseunger 

Provita Newborn Piglet er en kilde av levende 
naturlige, bakterier og energi for å hjelpe til 
med å danne og opprettholde en sunn tarm-
flora.
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Provita Newborn Piglet, gir en stabil kilde til EU godkjente probiotiske bakterier, eggepulver og vitminer 
i en høy energi base. EU godkjent probiotiske bakterier sikre en rask kolonisering av grisungens 
fordøyelseskanaler med det resultat at den raskt stabiliserer tarmfloraen.

BRUK: Fest pumpen på flasken, vend og rist flasken.
Ett pump med pumpen (1,1 ml) gis oralt, så snart som mulig etter fødselen, på dag 1, og på dag 3 eller 
når en gir jern injeksjon og på dag 10, hvis det er nødvendig.

INGREDIENSER: Probiotiske bakterier (Enterococcus faecium), vitamin A, D og E
Garantert analyse (per 1,1 ml)
Melkesyrebakterier 1x109 minimum (Enterococcus faecium)

Forpakning: 100ml (90 doseringer)
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

PROVITA RUMEN STIMULANT
- Vom-stimulering til storfe og småfe 

Provita Rumen Stimulant er et komplementært 
fôringstilskudd som inneholdende mineraler, 
vitaminer, elektrolytter, aminosyrer og gjær-
ekstrakter.

PROVITA WHOLE MILK ACIDIFIER
- Til surning av helmelk til kalver 

En blanding av organiske syrer for å lette 
fordøyelse av helmelk. Landbruks-studier har 
vist økt inntak og bedre vekstrater.
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Provita Whole Milk acidifier inneholder organiske syrer som hjelper kalven med å fordøye melk og 
opprette korrekt pH-verdi i tarmsystemet. Fordeler med whole milk acidifier er at den består av 
godartede bakterier og organiske syrer. Det er en konsentrert formel som gjør den økomomisk og 
enkel å bruke. Den hjelper kalven med å fordøye helmelk og opprettholder den korrekte pH-veriden 
i tarmsystemet.

BRUK: 15 G PER LITER MELK.
PAKNINGSSTØRRELSE: 10 KG SPANN

Provita Rumen Stimulant er et pulver supplement som er spesielt formulert for å gjenopprette vom funksjon. Den er nyttig 
som en mikrobiell stimulerende middel for å fremme hurtig multiplikasjon av det fordelaktige vom bakteriene som er 
avgjørende for normal nedbrytning i vommen. Det gir essensielle mikrobielle næringsstoffer, vitaminer og sporelementer for å 
fremme veksten av vom-bakterier og buffere for å motvirke pH-ubalanser. De gunstige bakteriene gjenskaper det ideelle 
balanse-forholdet for optimal fôr fordøyelse. Provita Rumen Stimulant er fri for antibiotika.

BRUK: Tøm innholdet av 1 posen (100g) av Provita Rumen Stimulant i 1 liter kaldt vann eller melk.
Visp forsiktig til pulveret løser seg opp og tildel. 

Storfe, til -200kg: Dag 1: En pose - gis som en splitt applikasjon, morgen og ettermiddag. Dager 2-4: Halv posen (50 g) daglig, 
etter behov, inntil normal funksjon i vomma og appetitt er gjenopprettet. 

Storfe, over 200kg: Dag 1: To poser - en om morgenen og en på ettermiddagen. Dag 2-4: En pose (100 g) daglig, etter behov, 
inntil normal funksjon i vomma og appetitt er gjenopprettet.

Sau / Geit: 1/4 doseposen (25 g), en gang daglig, etter behov, inntil normal funksjon i vomma og appetitt er gjenopprettet 
vanligvis innen 4 dager.

Forpakning: 12x100g 

0,5 kg for å behandle 150 liter helmelk
1, kg for å behandle 300 liter helmelk
1,5 kg for å behandle 450 liter helmelk
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

HOOFSURE KONQEST
-  Klovgel mot halthet
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En unik kombinasjon av konsentrert organisk syre 
og tea tree olje gele, som har en stor gjennom-
trengende egenskap. Geleèn kan brukes sammen 
med hovbandasje for å redusere halthet.

HOOFSURE ENDURANCE
- Klovbad mot halthet  

Optimaliserer klov helsen og hjelper 
på sunnheten, samt styrker klovene og 
forlater dem mindre utsatt for smitte.

En vitenskapelig bevist, patentert gelé i konsentrat som inneholder 
organiske syrer og essensielle oljer og som trenger dypt inn i kloven. 
Anbefales for lokal bruk når klovene beskjæres i klovskjæringsboksen. 
Kan brukes sammen med en klovbandasje. Gir et rast beskyttende lag 
på huden.

Hoofsure Konqest er en gelé som trenger dypt inn. Den inneholder 
avansert boiadhesjon og holder seg stabil ved alle temperaturer. 
Konquest kan forbedre klovene ved vanskelige tilfeller. 
(>2 centimeters størrelse). Kan også brukes til sau.

Pakningsstørrelse: 300 g tube og 30 g sprøyte.

En vitenskapelig bevist, patentert blanding av organiske syrer, essensielle oljer og fuktemidler. 
Fotbadet bør brukes ved hver melking og hver dag for best resultat. Konsentrert formel for bruk i 
fotbad i en utblanding på 1 % for vedlikehold, og 2 % ved mer utfordrende tilfeller, for å holde klovene 
sunne og friske. Hoofsure inneholder også fem aktive ingredienser som trenger dypt inn i kloven. Den 
er sikker, biologisk nedbrytbar og ikke giftig. Styrker og pleier klovene. Sikrer at ingrediensene trenger 
inn i klovene og fjerner skitt og smuss. Den tillater flere kupasseringer, opp til 500 i et 200 - liters 
fotbad. I motsetning til formalin og kobbersulfat er Hoofsure ikke karsinogent eller toksisk og er 
derfor tryggere for dyret og bonden. Ingredisene brytes ned til naturlig forekommende ingredienser 
som kan tømmes i gjødselen. Kan også brukes til sau.

FERDIG BLANDET: 205 liter blir til 20500 liter fotbadløsning. 20 liter blir 2000 liter.

Forpakning: 205 liter eller 20 liter kanne.
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

PROTECT POM VPS
- Til nyfødt kalv 

Oralt tilskudd som gir en høy dose av 
trippel-stammede probiotiske bakterier, 
for å styrke tilvekst og forebygge diaré 
hos nyfødte kalver.
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Ved fødsel: Bruk Provita Protect så snart som mulig etter fødselen for å starte en godartet mikroorganisme-
populasjon i fordøyelseskanalen. Dersom kalvens tarmsystem har godartede bakterier, er det mindre sannsynlig at 
den får infeksjoner forårsaket av vanlige patogener, som kan forårsake fordøyelsesproblemer og diaré.

Innkjøpte kalver: Provita Protect bør også gis til innkjøpte kalver når de ankommer gården. Innkjøpte kalver 
utsettes for stress, inkludert separering fra moren, reise, kontakt med andre kalver og fôrendringer. Alt dette gjør 
at innkjøpte kalver er mer utsatt for sykdom som følge av infeksjon. Dette kan forhindres dersom kalven får en 
dose Provita Protect med én gang den ankommer gården.

Stress: Provita Protect bør brukes når kalven kan bli stresset, inkludert endringer i fôr og omgivelser. Når kalver 
samles i grupper og flyttes til kalvebinger. Når kalvene introduseres for melkeerstatning, før og etter transport og 
andre potensielle faktorer som forårsaker nedsatt appetitt. I slike tilfeller kan Provita Protect redusere eller 
forhindre fordøyelsesproblemer og forbedre dyrets ytelse.

FORDELER:
- FORHINDRER SKADELIGE BAKTERIER I TARMSYSTEMET
- FORBEDRER FORDØYELSE OG VEKSTRATER
- GARANTERT VIRKNING, SIKKERT OG KVALITET

Protect Pom VPS er et oralt mikrobielt produkt som inneholder levende, naturlige godartede 
bakterier som fester seg på tarmveggen. Disse organismene stenger ute skadelige bakterier for 
å forhindre fordøyelsesproblemer og kickstarte nyfødte kalver. Protect bør gis til alle nyfødte 
kalver for å nøytralisere stress fra eventuelle fordøyelses-problemer. Det brukes også til å 
behandle innkjøpte kalver som kommer til anlegget, slik at de kan finne seg til rette på et nytt 
sted med minimale fordøyelsesproblemer. 

BRUK - Gi til nyfødte kalver ved fødselen; innkjøpte kalver; 
ved fordøyelsesproblemer eller etter antibiotika-behandling.

FORPAKNING - 100ml flaske med automatisk dispenser, 
6 x 100ml multi-pack
 
DOSERING - Forebyggende; 2 x 2.5 ml ved fødsel, 
1 x 2.5 ml på dag  2 og 3.

Ved stress/behov: 1 x 2.5 ml pr dag.
Doser pr. flaske: 10 x 10ml  forbyggende doser 
eller 40 x 2.5 ml individuelle doser
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

LAMB RESPONSE
- Til nyfødte lam 

Provita Lamb Response er et komplementært 
fôrtilskudd. Dette gir nyfødte lam, en konsentrert 
tilførsel av probiotiske bakterier, eggepulver og 
vitaminer. 

Provita Lamb Response er et flytende tilskuddsfôr, som gir en unik kombinasjon av 
probiotiske bakterier, egg pulver og vitaminer for å ”kick” starte nyfødte lam. Lam er født 
med en steril vom. Provita Lamb Response bør brukes til å hjelpe etablering av gunstige 
bakterier i fordøyelseskanalen. I unge lam, før de har en velfungerende vom, har det vist seg 
at det er behov for kosttilskudd av vitaminer, særlig fettløselige og B-vitaminer.

Anbefalinger for bruk:
Provita Lamb Response til nyfødte lam, skal brukes ved fødsel, ved første antydning til diare. 
Etter fordøyelses problemer eller ved stress.
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Instruksjoner for bruk:
Snu og rist flasken før bruk, kobler til dispenseren. Hvert pump med pumpen gir 1,1 ml.

Ved fødselen: 1 pump med pumpen per. lam ved fødselen, ved ekstra
svake lam gis 2 pump ved fødselen, og 1 pump daglig, de neste 2 dagene.

Diare: 2 pump på den første dagen og 1 pump de neste 3 dagene.
Til fordøyelsesproblemer: 2 pump per dag mens forholdene råder.
Stress: 1 pump etter behov.

Forpakning: 100ml (90 doseringer) 

Vitaminer (per 100 ml)
Vitamin B1 (Tiamin hydroklorid) 630 mg,
Vitamin B12 0.007μg,
Vitamin B2 (Riboflavin) 130 mg, 
Vitamin B6 (pyridoksin hydroklorid) (3a831) 24 mg, 
Vitamin E (3a700) 370 mg, 
Vitamin A (E672) 100,000iu, 
Vitamin D3 (E671 ) 20,500iu
Enterococcus faecium M74 på 5 x 10^8 cfu / 1,1 m
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ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

PROVITA PROTECT GEIT
- Til geit/killing

En kilde til levende naturlige probiotiske bakteri-
er for å hjelpe dannelsen og opprettholdelsen av 
en sunn mage/tarmmikroflora

BRUK: Brukes som hjelpemiddel for å danne/opprettholde en sunn mage/tarmmikroflora.

INGREDIENSER: Melkesyrebakterier, eggepulver, solsikkeolje, stabilisatorer og smaker.
Melkesyrebakterier (per ml) 1 x 109 cfu minimum (Enterococcus faecium)

BRUKERVEILEDNING: Fest pumpe til flaske, rist godt før du tar i bruk. 2 pump oralt så snart som mulig etter 
fødselen. Ved diarè/stress/antibiotikabehandling gis et pump daglig i minst 3 dager.

FORHOLDSREGLER: Oppbevares utilgjengelig for barn. Kun til bruk på dyr. Oppbevares på et tørt, kjølig sted. 
Ikke frys ned.

PROVITA RESPONSE GEIT
- Til geit/killing

For geiter og killinger. Ernæringshjelp og 
energiforbedring for å forbedre tarmen, 
fordøyelsen og vekstraten.
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BRUKERVEILEDNING: Sprøytekolben er kalibrert i cc-er. Den røde glideren skal plasseres på enden av glideflaten 
før du begynner og deretter flyttes til ønsket innstilling. Ta av lokket og trykk spissen på sprøyten i geit eller 
killingens munn så langt bak som mulig. 

VED FØDSEL: Gi dyret -7 cc så snart som mulig etter fødselen. 
For svake eller killinger ved mangel på råmelk: bruk halvparten av sprøyten.

TIDER MED STRESS: (Td. etter transport, avvenning) 
Bruk ¼ av sprøyten i utgangspunktet, fortsett daglig ved behov.

INNHOLD: Prophylenglykol, dextrose, eggprodukter (tørket), råmelks pulver.
Råprotein 7%, råolje 7%, råolje og fett 4%, råfiber <0.1%, rå aske 3%. Vitaminer (per 100g) Vitamin B1 
(tiaminhydroklorid) 915mg, B2 (riboflain) 15mg B6 (PyriddoxinHydrochloride) (3a831) 187mg, E(3a700) 373mg, 
A (E62) 14iu, D3 (E671) 3iu. Enterococcus faecium (E1707) ved 6,67 x 10 9 cfu7 100g.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kun til bruk på dyr. Oppbevares kjølig og tørr.
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PRODUKTER:
KENOPURE SD
- Jurvask

For deg som ønsker optimal 
forberedelse før melking. 
Den er mykgjørende, 
og letter rengjøringen.
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CID Lines Keno Pure kan brukes på tre måter. 
I vaskevann sammen med filler, som spray eller som skum. 
Rengjør og mykgjør spenene før melking. 
 
For deg som ønsker optimal forberedelse 
før melking.

FORPAKNING: 10 L kanne
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PRODUKTER:
KENODIN SD
- Spenespray

For premium spenekvalitet 
med et unikt jod kompleks.
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CID Lines Kenodin SD inneholder aktivt jod som holder seg stabil 
uten påvirkning av temperatur og lagringstid. 
 
Kenodin PRO er kjent i hele Europa for sine hudpleiende egenskaper, 
og forbedrer spenekondisjonen på rekordtid. Dette er produktet for deg som 
ønsker den aller beste spenekvaliteten på dine dyr.  
 
*Kan brukes i alle typer melkeroboter
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PRODUKTER:
KENO™MINT SD
- En unik spenespray

Med KENO™mint blir 
spenene jevne og silkemyke.

CID Lines Keno™mint SD er basert på klorheksidin til desinfisering, 
peppermynte (Mentha arvensis) for å øke blodsirkulasjonen i jur og spener 
samt hud-pleiende produkter.
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FORDELER: 
- KLAR TIL BRUK - INSEKTS FRASTØTENDE - ØKER BLODSIRKULASJONEN 
- DESINFISERENDE VED HJELP AV KLORHEKSIDIN - UNIK SAMMENSETNING 
- KAN BRUKES I ALLE TYPER MELKEROBOTER 

CIDLINES SOLOX
- Rengjørings- og 
desinfiseringsmiddel

Cidlines Solox er ett svært kraftig rengjørings- og desinfiseringsmiddel, som brukes ved 
problemer eller når det trengs en ekstra grundig rengjøring. 
 
DOSERING: 
Kraftig rengjøring og desinfisering: 3% løsning 
Medium rengjøring og desinfisering: 2% løsning 
Daglig rengjøring og desinfisering: 1% løsning 
Børster på roboter: 0,8% løsning 
 
Ved bruk på melkeutstyr med "flushing" utstyr eller manuelt dypping/spraying av spene-
gummi etter melking av kyr med høye celletall, eller kyr med smittsomme bakterier 
(Aurus, agalactiae osv) så brukes en løsning på 0,5% kontakt tid minimum 7 sekunder 
for desinfeksjons effekt.

Solox, når det trengst 
ekstra grundig rengjøring.
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PRODUKTER:
KENO™FIX
- Kraftig og holdbar desinfeksjon

Alt i en spray til gris, storfe, 
sau, hest, geit osv.
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KENOFIX AEROSOL SPRAY: ALL IN ONE!

Kenofix er produsert i en aerosolspray av høy kvalitet, hvor gassen er 100% homogen med konsentratet. Dette 
garanterer et konstant trykk til enhver tid. Den er funksjonell (spraybar) i alle mulige stillinger, noe som er svært 
viktig for enkel påføring. Kenofix ”second skin”- teknologi, skaper en sterk og fleksibel film på huden som frigjør 
en konstant og langvarig biocid substans. Ved påføring tørker kenofix fort, har god hudadhesjon og har ingen 
utvendig klebrighet. Videre er filmen gjennomtrengelig for oksygen, slik at huden kan puste. Kenofix kommer i 
300 ml bokser og kan brukes til alle arter.

Keno ™ fix er klar til bruk på alle dyreslag (griser, storfe, sauer, geiter, hester osv). Desinfiser med Keno ™ fix 
ved å spraye 15-20 cm fra huden, klauer, klør, knær, hale, ører, navler eller skrotum. Ikke spray på en åpen 
flamme eller noe glødende materiale.

GODKJENT FARGESTOFF E131 Patent blå v
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COMFORT UDDER CARE
- Jurpleie

PRODUKTER:
COMFORT SOLUTIONS

- Mindre ødem - Mindre mastitt - Mindre antibiotika - Lavere celletall 
- Slipper melken lettere ned - Ingen tilbakeholdings periode

Comfort Udder Care er et jurpleie produkt som inneholder eteriske oljer og 
naturlige ingredienser. Den unike sammensetningen lindrer og mykgjør juret. 
Sprayen er lett å bruke i melkeområdet, kalvingsavdeling og ellers i fjøset. 
Påfør 3 spray på hver melkekjertel, 2 ganger pr dag i 4 dager med Comfort 
Udder Care, det er enkelt og rask. Kan også brukes til geit og sau.

Jurpleie som inneholder eteriske oljer 
og naturlige ingredienser

FORDELER MED COMFORT UDDER CARE:

Melkekjertlene som skal behandles 
sprayes 2 ganger pr. dag i 4 dager. 
1 Flaske holder til 5 komplette behandlinger 
om hele juret skal behandles.



PRODUKTER:
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 Komplett tilskudd av viktige 
mikro- og makromineraler

- Eneste slikkebøtten med naturlig 
E-vitamin og organisk selen
- Produsert for norske forhold 
M/OMEGA 3
 Styrker immunforsvar
- Forbedrer vom funksjonen
- Gir energi
- Værbestandig
- Intet svinn, da bøtta slikkes 
helt tom

NORDIC-BLOCK 
- UTEN KOBBER

Komplett tilskudd av viktige 
mikro- og makromineraler

- Eneste slikkebøtten med naturlig 
E-vitamin og organisk selen
- Produsert for norske forhold 
M/OMEGA 3
- Styrker immunforsvar
- Forbedrer vom funksjonen
- Gir energi 
- Værbestandig
- Intet svinn, da bøtta slikkes 
helt tom.

NORDIC-BLOCK
- STORFE/GEIT

NORDIC-BLOCK 
- SINKU
Komplett tilskudd av viktige 
mikro- og makromineraler

- Eneste slikkebøtten med naturlig 
E-vitamin og organisk selen
- Produsert for norske forhold 
M/ OMEGA 3
- Styrker immunforsvar
- Bedrer råmelks-kvaliteten
- Mye magnesium, lite kalsium 
- Værbestandig
- Intet svinn, da bøtta slikkes 
helt tom

PRIS:
415-,

Beregnet for: Sau, ku, geit 
og hest. VEKT 20 kg

Vitamin A                   iu/kg 200,000
Vitamin D3 iu/kg 50,000
Vitamin E                   iu/kg 350
Natural Vitamin E iu/kg 650
  
Calcium                   % 11
Phosphorus % 2
Sodium                   % 8
Magnesium % 5
  
Selenium (sodium selenite) mg/kg 20
Selenium (protected) Selplex mg/kg 20
Cobalt (cobalt carbonate) mg/kg 75
Iodine (calcium iodate) mg/kg 400
Zinc (zinc oxide)                   mg/kg 3,200

Manganese (manganous oxide)   mg/kg  3,200 
 

PRIS:
425-,

Beregnet for: Storfe, geit 
og hest. VEKT 20 kg

Vitamin A                   iu/kg 200,000
Vitamin D3 iu/kg 50,000
Vitamin E                   iu/kg 350
Natural Vitamin E iu/kg 650
  
  
Calcium                   %               11
Phosphorus % 2
Sodium                   % 8
Magnesium % 5
  
Selenium (sodium selenite) mg/kg 20
Selenium (protected) Selplex mg/kg 20
Cobalt (cobalt carbonate) mg/kg 75
Iodine (calcium iodate) mg/kg 400
Zinc (zinc oxide)                   mg/kg      3,200
Manganese (manganous oxide) mg/kg 3,200
Copper (copper sulphate) mg/kg 1,600

 

PRIS:
445-,

Beregnet for: Sinku og kviger.
VEKT 20 kg

Vitamin A                   iu/kg 200,000
Vitamin D3 iu/kg 50,000
Vitamin E                   iu/kg 500
Natural Vitamin E iu/kg 500
  
  
Calcium                   % 3.7
Phosphorus % 4
Sodium                   % 6
Magnesium % 13
Sulphur                   % 0.5

Selenium (sodium selenite) mg/kg 20
Selenium (protected) Selplex mg/kg 15
Cobalt (cobalt carbonate) mg/kg 75
Iodine (calcium iodate) mg/kg 400
Zinc (zinc oxide)                    mg/kg   3,200
Manganese (manganous oxide mg/kg 3,200
Copper (copper sulphate) mg/kg 2,000

 

INNEHOLDER OMEGA 3 
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Vi tenker på naturen

OFFISIELL NYHET - AGROTEKNIKK 2018
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3B Service AS tenker på naturen og lanserer derfor nå muligheten til å bytte ut plast med papp. 
Det er nok plast i landbruket, og med tanke på de mange 10 tusen-vis av plastbøtter som blir 
brukt i norsk landbruk hvert år, vil det helt klart være en stor miljøgevinst at vi velger en mer 
miljøriktig emballasje.

- Spesialutviklet papp som er 
patentert, for å motstå fukt.

- 100% biologisk nedbrytbar.

- Kassen settes opp i lokket, 
noe som gir ekstra beskyttelse.

- Helt uten lim eller stifter.

- Inkl. 2 stk håndtak, 
for lett håndtering.

Nordic block PREMIUM serien, er designet for de nordiske forholdene, og da spesielt norsk 
landbruk, med tanke på de store manglene av selen og vitamin-E. Nordic Block Premium 
inneholder vanlig selen og vanlig E-vitamin, i tillegg inneholder den organisk selen (selplex) 
og naturlig E-vitamin. Nordic block PREMIUM – gir et komplett tilskudd av vitaminer, 
mikro- og makromineraler, samt energi og omega-3 fra norsk laks. Salt bør gis i tillegg.

Nordic block PREMIUM – er den mest effektive og økonomiske 
måte du kan sikre deg at husdyrene dine får i seg essensielle 
næringsstoffer.

Denne metoden å gi tilskuddsfôr på sikrer dyrene en optimal 
immunstatus på individnivå og er utviklet til bruk både ute 
på beite og under innefôring.

FOR SINKU/KVIGER, STORFE/GEIT OG 
*SAU/LAM (*UTEN KOBBER) MED EKSTRA 
TILSATT ORGANISK SELEN OG NATURLIG E-VITAMIN.

PAKNING: 25 KG 
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Norges eneste salt - slikkestein med 
levende gjær (Saccharomyces cerevisiae), 
og ekstra tilsatt mineraler og vitaminer.

REPLI-FEED BLOCK

Inneholder også:
Vitamin: A, D3 og E
Mineralene: Magnesium, Fosfor, Kalsium, Mangan, Kobolt, 
Sink, Kobber, Jern, Selen og Jod

Når dyrene har tilgang til Repli-FEED Block regelmessig vil 
dette også kunne bidra til et bedre immunforsvar og dine dyr 
vil prestere bedre.

Bruk: Brukes istedenfor saltstein.

Brukes til: Ku, geit og sau, men til sau/lam skal det utvises 
forsiktighet, da produktet inneholder kobber. 

VEKT 10 KG

LES MER OM REPLI FEED BLOCK PÅ 3BSERVICE.NO/BLOGG

HVORFOR SKAL DU VELGE  
REPLI - FEED BLOCK M/ LEVENDE GJÆR: 

• Forbedrer fôrutnyttelsen
• Fremmer stabilt vommiljø  
• Motvirker fordøyelsesforstyrrelser
• Motvirker acidose (sur vom)  
ved store kraftfôrmengder
• Styrker tilvekst
• Bedre brunst

www.3bservice.no Tlf: 477 55 085 post@3bservice.no

PRODUKTER:

En spennende nyhet!
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3B Service AS er stolt av å ha inngått et samarbeid med Silostop®. Ved å bruke Silostop® 
rundballplast kan du være med å minske bruken av plast, samtidig som du får en sterkere 
rundball. Silostop® har etter mange års kontinuerlig forskning og utvikling, skapt verdens 
første rundballplast med oksygenbarriere. Silostop® sin rundballplast kombinerer fordelene 
med oksygenbarriere teknologi sammen med styrke, unik ytelse og holdbarhet. Den er lett 
å bruke på både runde og firkantede baller. Kan brukes på alle typer avlinger, og alle typer 
rundball pakkere.
 
FORDELER MED SILOSTOP®
- Reduserer mengden oksygen som 
trenger inn i rundballen.
- Fôret lukter friskere.
- Reduserer TS-tap.
- Lavere gjær tall.
- Forbedrer dyrets helse og ytelse.
- Flerlagsfilm for overlegen styrke.
- Spesiallim for ekstremt god forsegling.
- Reduserer lange ”haler” etter rundballen.

ANBEFALING: Brukes sammen med Provita Advance+ 
ensileringsmiddel 4x250g. Advance+ sliter ikke på utstyret.

Fôr behandlet med dette produktet vil ha forbedret stabilitet 
sammenlignet med vanlige melkesyreprodukter. Advance + kan derfor 
brukes i fôr på alle nivåer av tørrstoff, det har gitt positive resultater 
i EU med svært god effekt på tørrstoff fra 24 % til 69 %

Kilde: Indipendant test - Innoform, Germany 2015

Silostop® bale wrapping film: 25MY 1500M 75CM (Plastkjerne)  
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LES MER OM MILKRITE PÅ WWW.3BSERVICE.NO

HISTORIEN OM UTVIKLINGEN AV DEN TREKANTEDE SPENEGUMMI.
Det hele startet i 1923 da Avon Rubber i England utviklet den første spenegummi. Det var rundt, og det var også spenene til 
kyrene, og de var store. I løpet av årene har spenegummiet ikke egentlig forandret seg, men det har spener til kyrene. Spesielt fra 
1970-tallet hvor avls arbeidet ble seriøst. Tenk på hvor mye ytelsen til kyrene har økt siden da. Og det har vært ytelsen man har 
fokusert mest på i avlsarbeidet, men vi har oversett en betydelig ting. Spenene har blitt mindre og noen ganger for små. Mens 
kyrene også er mer mykt melkende enn tidligere. 

Dette satte tankene i gang hos Avon Rubbers produktutviklere, som i 2004 tok Milkrite-navnet til å "brande" salget av spene-
gummi og gummi-slanger til jordbruk over hele verden. Dette ga resultater i 2008. I 2008 lanserte Milkrite trekantet spenegummi 
i Danmark. Danmark ble valgt fordi Milkrite vurderte de danske bøndene å være de mest fremsynte, og også mest villige til å prøve 
noe nytt. Og i Danmark har vi høytytende besetninger, - det meste av Holstein, men også et bredt spekter av Jersey. Begge raser er 
også mykt melkende, men med veldig små spener. Den trekantede spenegummi er også tilgjengelig som hovedventilert. Det betyr 
at vi "snur" luftinntaket under melking. Under normale omstendigheter kommer luften inn i sentralen, men vi vil lukker inntaket. En 
ventil er plassert i toppen av spenegummiet, slik at luften kommer inn og følger melk istedenfor at luft og melk er motsatt. Det gir 
flere fordeler.

Mange danske melkebønder hadde fordeler med å melke kyrene på den nye måten. Store mengder ble solgt i det danske 
markedet for melkeutstyr. Så stor at den trekantede, hovedventilerte spenegummi vant Golden Prize på Landsskuet i Herning i 
2008 og deretter tildelt tre stjerner og EUROPA-nyheter på Agromek også i 2008. Jubileet ville ingen ende ta. På ELMIA samme 
høst vant vi også GULL. Prisene har også blitt tildelt i andre land og i andre deler av verden, men her handler det om de 
skandinaviske kyrene.

Nå er det ikke bare de danske kyr som har for små spener og er mykt melkende. Det har vært en verdensomspennende utfordring å 
få melket kyrene optimalt og raskt. Så nå melker man med den trekantede spenegummi i hele verden, men selvfølgelig, i de deler 
av verden, hvor høy melkekvalitet er øverst. Utviklingen i salget har resultert i at Milkrite flytter produksjonen av spenegummi og 
slanger fra England til ett mye større anlegg i Tsjekkia. Men gummiblandingen, som Milkrite er verdensberømt for, produseres 
fortsatt i England. Det amerikanske markedet, hvor Milkrite er den absolutt største spilleren, produseres det fra tre destinasjoner 
i USA. I mellomtiden har Milkrite også etablert seg i Kina og Brasil for å være i disse raskt voksende markedene. I Danmark har 
utviklingen vært så sterk at i dag at over 30% av besetningene melkes med det trekantede spenegummi fra Milkrite. I august 2016 
overtok 3B Service AS rettighetene til salg av Milkrite og det trekantede spenegummi i Norge. Suksessen forsetter nå i Norge.
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Anolyt-pH™ - bakteriefritt drikkevann.

Anolytech har helt siden starten i 2005 utviklet en sikker og miljøvennlig desinfeksjonsteknikk. Vår 
desinfeksjonsteknikk fungerer hele døgnet sammen med dyrene. For økologisk produksjon er vårt prdukt 
svært velfungerende. Kort sagt fungerer teknologien slik at råvarene salt, vann og elektrisitet skaper en 
kjemisk reaksjon som ligner på måten vårt immunforsvar fungerer (hypoklorsyre/ HClO), og som effektivt 
eliminerer uønskede bakterier. Hypoklorsyre er også en av de aktive ingrediensene i mange andre produkter 
som kjøpes til desinfeksjon, f. eks velkjente Virkon.

Vi plasserer produksjonsutrustingen på gården din, og denne vil overvåke og doserer en lav mengde 
hypoklorsyre med høy presisjon direkte i ditt innkommende vann. Det innebærer at du alltid har en jevn og 
sikker tilførsel av desinfeksjon uansett trykk og vannforbruk, fra doseringspunktet og helt ut til vannkraner, 
drikkekar og nipler. Miljøvennlig – ingen transport eller håndtering av kostbare kjemikalier eller skadelige 
biprodukter.

Anolyter er også godkjent av det Norske Mattilsynet i 2014 til bruk i drikkevann.
Har du problem med høye bakterienivå i produksjonen kan trolig ikke Anolytech løse alt, men vi garanterer 
at det totale bakterietrykket blir redusert- man tar bort de bakteriene som ditt nåværende vann tilfører og 
du kan fokusere på øvrige forhold i produksjonen.

Av det totale matinntaket utgjør drikkevann ofte mellom 30-50%. Om dette drikkevannet har høye verdier 
av uønskede bakterier vil dette utfordre dyrekroppen i stor grad. Vekst, trivsel og produksjon blir direkte 
påvirket av vannkvaliteten.Vi ser vår teknikk med vanndesinfeksjon i første omgang som en forsikring mot 
kostbare hendelser forårsaket av bakterier og øvrige mikroorganismer via drikkevannet. Mange av våre 
kunder har også opplevd en økning i produksjon etter installasjon av Anolytech. Dette avhenger i stor grad 
av hvordan den samlede besetningen har det i utgangspunktet. Mistenker du at problemene i din besetning 
er på grunn av bakterier, kan du med Anolytech utelukke drikkevannet som årsak til produksjons-
forstyrrelsene og arbeide med andre tiltak.

Gi dyrene dine bakteriefritt vann. Selv får du forsikring mot problemer på grunn av bakterier 
fra vannet. Vårt desinfeksjonssystem er svært effektivt samtidig som det døgnet rundt holder 
vannet rent uten å skade miljøet. Normalt desinfiserer man drikkevann og utstyr i ulike 
omganger og ikke kontinuerlig. Det som da vil skje, er at man premierer de bakteriene som 
tåler renhold og desinfeksjon best. Disse bakteriene vil fortsette å vokse i antall til neste 
desinfeksjonsrunde. Denne runddansen unngår du med ett anlegg fra Anolytech.
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PRODUKTER:

Levabon® GOLDHEFE
- Autolysert gjær. 
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Autolysert gjær stimulerer vomfunksjonen. Dette kan bidra til å forebygge acidose. Slik sikres en 
optimal utnyttelse av både grovfôr og kraftfôr.

De naturlige antioksidantene bidrar til å deaktivere metabolitter, som for eksempel frie radikaler. 
Frie radikaler er, i tillegg til giftstoffer, ansvarlige for svekkingen av immunforsvaret, for leverskader, 
muskel og klauv-degenerasjoner samt fruktbarhetsforstyrrelser. Bruk av autolysert gjær har vist seg å 
gi økt fôropptak og dermed bedre utnyttelse av det genetiske ytelsespotensialet.

Levabon® Goldhefe kan enten brukes som toppdressing 
på gròvfòr/kraftfòr eller blandes i fullfòr. 
DOSERING: 50 g pr ku, pr dag. Ved store produksjons-
problemer økes doseringen til 80 gr pr ku, pr dag.

Det beste for vomma til alle drøvtyggere. 
Autolysert gjær stimulerer vomfunksjonen. 
Dette kan bidra til å forebygge acidose. Slik 
sikres en optimal utnyttelse av både grovfôr 
og kraftfôr.

AUTOLYSERT GJÆR (Levabon® Rumen E) 
FREMMER VOM FUNKSJONEN
- Leverer høyt tilgjengelige mikronæringsstoffer
- Stimulerer veksten av cellulosespaltende bakterier
- Forbedrer utnyttelsen av råfiber 
- Høyere fôropptak

STABILISERER pH VERDIEN I VOMMA
- Økt aktivitet i nyttige mikroorganismer
- Forbedrer klauvhelsen

Anti-Oxidative-Complex (AOC) inneholder naturlige 
antioksidanter som minimerer oksidativt stress og 
stimulerer dyrenes motstandskraft

HVORDAN LEVABON GOLDHEFE FUNGERER:

FORPAKNING: 25 kg sekk

FORBEDRER DYRENES YTELSE
. Gir økt fôrfordøyelighet og bedre fôrutnyttelse
- Høyere melkeytelse per dag
- Raskere utvikling av vomma (kalver)
- Høyere dagsopptak (foringdyr)

7000 MG NATURLIGE FLAVONOIDER
- Flavonoider er de sterkeste kjente 
radikalene mot oksidativt stress
- 50 ganger økt antioksidanteffekt av vitamin E
- 20 ganger økt antioksidanteffekt av vitamin C
- 7000 mg flavonoider tilsvarer dermed antioksidant-
effekten av 350 000 mg vitamin E og 140 000 mg    
vitamin C 
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PRODUKTER:

VITAL DRY SINKU 25kg
- Vitaminer, mineraler og antioksidanter. 
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Spesielt tilpasset sinkyr (gjeldku) 
og høydrektige kviger.

FORPAKNING: 25 kg sekk

Vital Dry Sinku er en sammensetting av høykvalitets vitaminer, mineraler og
antioksidanter spesielt tilpasset sinkyr (gjeldku) og høydrektige kviger. De 
siste 8 ukene før kalving er det viktig å bygge opp immunstatusen til dyrene. 
Det er i denne perioden en legger grunnlaget for kalvingen og oppstart på 
laktasjonen. Vital Dry Sinku er i pulver form og kan blandes i TMR eller strøes 
på toppen av silo som en toppdressing.

Dosering 100g dyr/dag

- Styrket immunforsvar hos ku og kalv
- Reduserer risikoen for mastitt

- Reduserer risikoen for tilbakeholden etterbyrde
- Reduserer risikoen for melkefeber og løpedreining
- Reduserer faren for ødem i juret, særlig hos kviger

- Bedre råmelkskvalitet
- Bedre fruktbarhet

- Bedre oppstart på laktasjon
- Lavere celletall

HVORFOR BRUKE VITAL DRY SINKU:
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PRODUKTER:

BAKTIFUKT
- Mot bakterier og fuktighet

Bakti-Fukt er en effektiv 
bakteriedreper som også er 
fuktabsorberende og støvfri.

Bakti-Fukt er støvfritt, er fuktabsorberende og reduserer luktplager ved å binde ammoniakk. Den suger 
opp fuktighet fra binger og båser, uten at den etser på gulv og innredning. Reduserer også luftfuktig-
heten og derfor risikoen for luftsmitte. Den er lett å bruke og kan spres mens dyrene er i fjøset. Bakti-
Fukt er dokumentert u-giftig, dvs. at den ikke er hudirriterende eller helseskadelig for mennesker og 
dyr. Den minsker livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver på to måter, både ved at den er
desinfiserende og dens uttørkende egenskaper. Selvsagt er den også pH-nøytral og dermed ikke 
irriterende for omgivelsene og fremmer et betydelig lavere smittetrykk i ditt fjøs. Bakti-Fukt er en 
effektiv bakteriedreper, og virkningen mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, 
tarmbrann type A, aspergillus og stafylokokker er veldokumentert. 

BONDENS BESTE VENN MOT BAKTERIER OG FUKTIGHET

KAN BRUKES TIL GRIS, STORFE, SAU, GEIT, FJØRFE, MINK OG HEST
GRIS: Spre Bakti-fukt under purken og i smågrishjørne. Det er spesielt viktig å spre det i fuktige områder, ved 
fôring og drikkekar/nipler. Fordypninger og spaltegulv bør også behandles. Bakti-Fukt er effektiv mot mikro-
organismer som forårsaker diaré, koksidiose og virusinfeksjoner. Bakti-Fukt reduserer også ammoniakkdamp. 
Gulvet holder seg renere og tørrere når Bakti-Fukt brukes. Det reduserer også antall fluer, og bedrer luftkvaliteten.

SAU: Bruk Bakti-Fukt direkte på halm/strå. Dette er spesielt viktig under lamming. Bakti-Fukt har vist seg effektiv 
mot mange problemer, både problemer forårsaket av bakterier og visse parasitter. Eksempler er koksidiose, 
leddgikt, hudproblemer og fluer. Bakti-Fukt inneholder ikke kobber.

GEIT: Spre Bakti-Fukt med anbefalt dosering ukentlig i fjøset. Det kan også brukes som et fotbad ved inngangen 
til fjøset for å hindre forurensning inn i fjøset. Bortsett fra de forventede fordelene av ammoniakk-kontroll og et 
tørrere miljø, er det særlig verdi i å bruke Bakti-Fukt til forebygging mot mastitt hos lakterende dyr.  I tillegg vil 
levevilkårene til fluer bli betydelig redusert, og dette produktet kan også anvendes i melke-området for flue-
kontroll. Bruken av Bakti-Fukt er et ideelt produkt for å bedre miljøet i etthvert fjøs og de ansatte som jobber i 
dem.

STORFE: Bakti-Fukt har dokumentert effekt mot mange problemer, både de som er forårsaket av bakterier, og 
mot visse parasitter. Eksempler er mastitt, forhøyet celletall, diaré og høy konsentrasjon av ammoniakk i fjøset. 
For storfe, spre Bakti-fukt i områder hvor dyrene ligger, spesielt under juret og i fuktige områder. Spre over hele 
området hvor det er kalver. Halm holder seg friskt lengre når du bruker Bakti-Fukt, som typisk reduserer halm-
forbruket med 10-15%. I tillegg reduseres antall fluer betydelig ved bruk av Bakti-Fukt minst en gang i uken.
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PRODUKTER:

DIAPECS
- Behandlig og forbygging av diarè

DiaPecs er et kosttilskudd 
til forebygging og behandling 
av diaré hos kalver, lam, 
geitekillinger og smågriser

DiaPecs er et kosttilskudd til forebygging og behandling av diaré hos kalver, lam, geitekillinger og 
smågriser. Ved diaré, er det viktig å fortsette melkeforing mens man behandler. Ellers vil det i praksis 
si at dyret ikke forbruker næringsstoffer, og derved øker risikoen for ytterligere svekkelse og 
følgesykdommer. DiaPecs er formulert med nettopp det formål, å kunne fortsette melkeforingen. 
DiaPecs er sammensatt av bl.a. druesukker, pektiner og elektrolytter (salt, buffer), den forsterker 
dannelsen av en slim-film, som legger seg på innersiden av tarmen.
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- FOREBYGGER OG BEKJEMPER DIARÈ 
- ANVENDES MED KONTINUERLIG MELKETILDELING
- ENERGINIVÅET OPPRETTHOLDES HOS SYKE DYR

- INNEHOLDER IKKE STOFFER SOM KAN MEDFØRE RESISTENS
- KAN BRUKES I MELKEAUTOMATER

- GOD SMAK, LETT Å BLANDE I VARM MELK/VANN

FAKTA OM DIARÈ OG PEKTINER:                     
Syke dyr—f.eks. en kalv, dør som hovedregel ikke av den smittsomme kilden eller organismen. 
Dødsårsaken er i stedet konsekvensene av væske-, elektrolytt- og energitap. Pektinbaserte 
diarémidler er særdeles velegnede, når de kombineres med elektrolytter og brukes samtidig 
med melketildeling. Det gjelder å reetablere balansen i tarmen, få gjenoppbygget tarm-
veggen/tarmtrevlerne og oppnå en styrkelse av dyrets eget immunsystem. Forebyggende 
behandling bør iverksettes allerede når råmelks - perioden avsluttes.

FORDELER MED Å BRUKE DIAPECS:

BRUKSANVISNING: 
Kalver: 1 målebeger (50 gram) i melken 2 ganger daglig i 1-3 dager. 
Alternativt i rent vann.
Lam/Geit: 1 g. pr. kg kroppsvekt, blandes med melk. Alternativt i rent vann  
Smågriser: 1 målebeger (50 gram) pr. kull strøs over foret eller iblandes 
melk med 1 gram pr. kg kroppsvekt.  
Generelt: Ved forebyggende behandling, halveres overnevnte doseringer. 
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KOMPLETT EN-GANGS TILSKUDD MED 45g Ca++

- Forebyggende på kalvingsdagen
- Etter intravenøs injeksjon av kalsium for å forlenge tildelingen av Ca++
- Tildelingen kan gjentas hver 8 time.

ANBEFALT BRUK: Til høyt-ytende kyr under kalving og topp laktasjon, eldre kyr, 
feite kyr og kyr som har hatt melkefeber tidligere.
TILDELING: På kalvingsdagen. 
Tildel 1 bolus ved hjelp av applikator. Behandlingen kan gjentas etter 8-12 timer ved behov.
FORPAKNING: Esker med 4 stk. bolus`er i plastrør, vekt pr. stk: +175g.

PRODUKTER:

CALSIUM PLUSS BOLUS
- Forebyggende på kalvingsdagen

Til høyt-ytende kyr under 
kalving og topp laktasjon. 
Fjerner risikoen for 
melkefeber.

1 bolus med en vekt på 175g består av to deler med 
forskjellig nedbrytning og frigjøring av kalsiumioner.

Rask nedbrytning/
frigjøring

Sakte nedbrytning/
frigjøring

Kalsium formate
Kalsium acetate
28 g Ca++

Kalsium
Sulfate
17 g Ca++
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EGENSKAPER:
Energi Bolus gir raskt fordøyelig energi og stimulerer appetitten. Den gir raskere restitusjon 
av energibalansen sammenlignet med andre energikilder og kalsiumpropionat skaper et 
effektivt buffersystem, som gjenoppretter den riktige pH i vommen. Energi Bolus reduserer 
risikoen for tilbakeholdt morkake (etterbyrde) og reduserer risikoen for mastitt etter kalving.
Den oppløses i vommen i løpet av 60 minutter og inneholder høy dosering av Vit. E og selen.
Den inneholder også Niacin som øker konsentrasjonen av glukose i leveren og reduserer 
nivået av keton- forbindelser i blodet. Kobolt og levende gjær (saccharomyces cerevisiae) er 
med på å forbedre vom- miljøet og sikre fôropptaket.

Energiverdi i 1 bolus: 4,68 MJ.
Dosering: 2 boluser, straks etter kalving

PRODUKTER:

ENERGI BOOSTER BOLUS
- Tilskuddsfor til nykalva kyr

ANALYTISK INNHOLD I 1 BOLUS

Sodium og kalsium propionat                    95g
Kalsium ioner                                                  8g
Niacin                                                             25g
Vit. E                                                       1000j.m.
Vit. A                                                 100.000j.m.
Selenium                                                   6,4mg
Cobolt                                                           5mg
saccharomyces cerevisiae     8,32x10 10 CFU.

Energi booster bolus inneholder 
energi, vitaminer/mineraler og levende 
gjær (saccharomyces cerevisiae) 
for å forbedre vom-miljøet og sikre 
fôropptaket.
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Woolover®
Kalvedekken

WOOLOVER er enkel i bruk:
Bare skyv kalvedekkene over kalvens hode, før frambeina gjennom benhullene og 
bakbeinene gjennom de elastiske stroppene, og fest deretter Velcro® magebåndet. Fordi 
WOOLOVER er sydd på framsiden, er kalvens bryst- hjerte- og lungeområder beskyttet mot 
kulde, fukt og vind. WOOLLOVER kan brukes i 3 til 6 uker etter at kalven er født.

Hold dine kalver varme og tørre 
med WOOLOVER® kalvedekken
70 % ull og 30 % polyester

Beskytt fremtiden til din gård, 
ved å holde kalvene varme og 
tørre selv om det er kaldt, vått og 
vindfullt. WOOLOVER kalvedekken
hjelper kalven med en varm, tørr 
og sunn start.
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- FOREBYGG SYKDOM OG DIARE
- BLI RASKERE FRISK VED SYKDOM
- PUSTER OG UNNÅR KONDENS
- DE ER LAGET AV EN SPESIELL BLANDING AV 
ULL OG STOFF FOR Å HOLDE KALVENS NATURLIGE 
KROPPSTEMPERATUR OPTIMAL
- BRUK NÆRINGEN OG ENERGIEN TIL Å FOBEDRE TILVEKSTEN

DOKUMENTERT EFFEKT
Forskningsforsøk utført ved North Dakota State University viste at en betydelig ytelses-
gevinst kan oppnås med kalver som bruker WOOLOVER kalvedekken. Kalvene la på seg 
6,3 kg ekstra i løpet av det 65 dager lange forsøket, i forhold til kalver uten kalvedekken. 
Studien viste også at WOOLOVER kalvedekken har størst fordel i de første 3 ukene av 
kalvens liv, som holder til ute eller i kalvehytter.

Woolover® kalvedekken er vaskbar, vaskes i vaskemaskin på ullprogram og med ull 
vaskemiddel. Kalvedekkenet kan tørkes i tørketrommel ved lav temperatur. Alternativt kan 
du fjerne grovt smuss med høytrykkspyler, desinfisere og henge til tørk.

Woolover® kalvedekken er tilgjengelige i størrelsene S, M, L.
Rygglengde: S: 66cm, M: 76cm, L: 87cm
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HÅNDRENS OG RENSEKLUT

Miljøvennlig håndrens med naturlige slipemidler av 
valnøttskall. Fritt for løsemidler, hudvennlig og 
inneholder kun naturlige ingredienser. 

Fordel på tørre hender, gni godt og skyll. Fjerner 
olje, tjære, og hardsittende skitt. 

Forpakning: 3L kanne med pumpe.

MACROCREAM
- Håndrens

En pre-gjennomvåt, renseklut som renser og beskytter. 
Sendy wipes har to sider, en grov side for å skrubbe av 
skitt og en glatt side. 
 
Løser effektivt opp skitt og smuss. Kan også brukes på 
verktøy og maskiner hvor det ikke er tilgang til såpe og 
vann. Kluten er tilsatt fuktighet, som bidrar til å redu-
sere tørr hud og er også løsemiddelfri. Porsjonerer ut 
en og en klut fra spannet. Materiale: Polypropylen.

SANDY WIPES
- Renseklut

Vi har også 
veggholder til 
Macrocream for 
å få hengt opp 
produktet fra 
vasken.

Tar vare på huden din og samtidig fjerner smuss, olje og skitt effektivt.
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INNSEKTSMIDDEL:
AGITA WG10 400 gr
- Fluemiddel

Til voksne fluer. Effektivt 
mot fluer som er resistente 
mot peritrin/pyretriner
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NEPOREX 5 kg/1 kg
- Mot fluelarver

Neporex kan brukes som strømiddel eller løses i vann og sprayes på. Hindrer utviklingen av 
fluelarver til voksne fluer. Behandlingen bør gjentas for å dekke flere eggleggingsperioder. 
Minst 2 behandlinger med 14 dagers mellomrom er anbefalt. Effekten er vanligvis merkbar 
noen uker etter bruk.
 
Brukes der hvor fluelarver og egg kan forekomme slik som: fjøs, stall, komposter, biologiske 
toaletter/utedo. Voksne fluer bekjempes ikke.

Bekjemper fluestammer som er resistente mot andre typer midler.

Dosering: 25 gram pr. m2. Forpakning: 1 kg og 5 kg

Et smøremiddel som inneholder sukker og lokkestoffet Muscamone R. Dette er et unikt 
lokkestoff, som simulerer feromonene til fluer som sender ut signaler til andre fluer om å 
samles. Fluen dør innenfor en times tid etter kontakt med Agita. Svært effektiv mot fluer som 
er resistente mot andre midler. Med en kombinasjon av Agita 10WG, Neporex 2WGS og evt. 
Trinol Turbo jet, vil du bekjempe ethvert flueproblem.

400 g holder til en bygning med en grunnflate på 160 m2.
Virketid: minst 4 uker

Hemmer veksten av larver til 
husflue, stikkflue og andre fluer.
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INNSEKTSMIDDEL:
SUPER PERMETRIN 500ml
- Til bekjempelse av alle typer insekter

Super Permetrin er en kraftig 
universal insektspray mot alle 
flyvende og krypende insekter.
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TRINOL 810 700ml
- Til bekjempelse av alle typer insekter

Trinol 810 insektsmiddel er en oljebasert, permetrin spray som har en enorm øyeblikkelig 
effekt, kombinert med svært god langtidseffekt. Den er klar til bruk og egnet til både innendørs 
og utendørs. Effektiv mot absolutt alle insekter slik som: maur, fluer, kakerlakker, veggedyr, 
sølvkre, biller, lopper, edderkopper osv. Øyeblikkelig virkning og langtidseffekt 7-8 uker. 
1 flaske holder til 35 kvm.

Super Permetrin er en kraftig univesal insektspray mot alle flyvende og krypende insekter. 
Egnet til både innendørs og utendørs bruk og er klar til bruk. Meget effektiv på blant annet 
veps, pelsbiller, fluer, edderkopper, sølvkre, kakerlakker, veggedyr (bedbugs), møll, biller, og 
alle typer av maur – jordmaur / sukkermaur, stokkmaur. Leveres med forlengelsesdyse som 
gjør det lett å komme til på vanskelige steder. Lang virketid: 4-6 uker

En oljebasert, permetrin spray som har 
en enorm øyeblikkelig effekt. Samt 
svært god langtidseffekt.

TRINOL TURBO JET 800ml
- Til bekjempelse av fluer

Trinol Turbo Jet er en meget 
effektiv spray mot fluer og veps.

Trinol Turbo Jet er en spray mot fluer og veps. Den er utrolig effektiv og du får mye for pengene. 
JET forstøverdyse gir fin forstøvning. Dråpene “henger” lenge i luften. Øyeblikkelig virkning.
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PRODUKTER:

“TORS HAMMER”
- Strømgjerdeapparat

5 joul, 230v og 12 V drift. 
Produsert for nordiske forhold.

- Tors Hammer 5J gir 5 Jouls ut ved batteri eller nettdrift. 
- Kan drifte gjerder opptil 40 km. Led lys indikerer driften på apparatet og gjerde

- LCD display viser batterispenning og gjerdespenning. Max 12 000V
- Dag og nattsensor

- Justerbar pulshastighet
- 6 Innstillingsmuligheter

- Batteriledninger og 230V adapter medfølger

FORDELENE MED ”TORS HAMMER”

Solcellepanel på hele 30 W inkludert regulator til lading av 12 V batteri. Dette panelet 
klarer å dra selv de kraftigste apparatene.

SOLCELLEPANEL 
- Dimensjoner: 630x350x25mm

TORS HAMMER + SOLCELLEPANEL 
Vi anbefaler Tors hammer 5J brukt sammen med Solcellepanel 30W. 
Tors Hammer 5J gir 5 Jouls ut ved batteri eller nettdrift og Solcelle-
panel på hele 30 W inkludert regulator til lading av 12 V batteri.
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FENCE SCOUT GJERDETESTER 
- Viser retning på puls, måler opp til 15.000 V

Digital tester som viser strømretning, volt og 
amper. Gjør det mye enklere å finne feil på 
gjerder. Kommer i praktisk veske som kan 
festes i belte. Bruker 1 stk 9V batteri.
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PRODUKTER:

Digital tester med jordspyd for enkel testing av 
gjerder. Kommer i praktisk veske som kan festes 
på beltet. Bruker 1 stk. 9V batteri.

LACHE DIGITAL GJERDETESTER 
- 15000V, Jordspyd

GJERDEBÅND 
- H: 13 mm L: 200 meter

5x0,15mm rustfritt stål. Forsterket med 
blått band oppe og nede. Svært solid bånd.
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KUNDEERFARINGER MED PRODUKT
Høye celletall/mastitt er et velkjent problem. Men her er en 
hyggelig liten historie fortalt av Jan Kjetil Vikøren:
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Comfort Udder Care er et jurpleie produkt 
som inneholder eteriske oljer og naturlige 
ingredienser. Den unike sammensetningen 
lindrer og mykgjør juret. Sprayen er lett å 
bruke i melkeområdet, kalvingsavdeling og 
ellers i fjøset. Påfør 3 spray på hver 
melkekjertel, 2 ganger pr dag i 4 dager med 
Comfort Udder Care, det er enkelt og rask. 
Kan også brukes til geit og sau.

"Jeg har en ku som slet med høye 
celletal. Vi hadde inne dyrelege som 
behandlet den med mastipen og 
Penovet, men kua ble ikke bedre av 
dette og celletallet gikk dessverre 
heller ikke ned. Jeg kom så på at jeg 
hadde handlet Comfort Udder Care 
hos 3B Service AS og at denne 
skulle ha effekt på dette. Startet med 
å spraye den berørte kjertelen med 
Comfort Udder Care på torsdags 
morgen. Sprayet så juret 2 ganger per 
dag frem tom søndag. Den påfølgende 
mandagen var celletallet sunket så 
lavt at jeg kunne melke den på tanken 
igjen. Jeg ble svært overasket over 
hvor effektivt dette fungerte og er 
veldig fornøyd med resultatet" FOTO: JAN KJETIL VIKØREN
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KUNDEERFARINGER MED 3B SERVICE AS

OLAV SVOEN I NAUSTDAL
Olav tok over gården fra sin far i 1980. Gården ble etablert av Olav sin oldefar ca. 1870. Da han overtok 
gården var det NRF som var rasen, men Olav bestemte seg for at han ville være med på å bevare den 
utryddingstruede vestlandske raudkolle. Så i 1998 solgte han NRF kyrene og gikk til innkjøp av reinrasa 
vestlandsk raudkolle. Han fikk da en rase som var lettere, og bedre beitedyr som passet bra i terrenget 
gården har.

I dag har Olav 14 melkekyr av rasen, samt at han holder egen avlsokse på gården. Han har en kvote på 
60 tonn, samt at han holder 15 sauer gjennom vinteren. Melkekyrne melker i snitt 5-6000 liter i året. I 
dag er det ca. 140 melkeproduserende dyr av rasen vestlandsk raudkolle i Norge. Helt siden han startet 
med vestlandsk raudkolle har han slitt med høye celletall, og lå i perioder på over 240 tusen, og særlig 
var våren før avsining problematisk. Olav sier at han også slet med mastitt, og anslår at han behandlet 
minst 3 stykker i året for mastitt.  

Han bestemte seg derfor høsten 2016 at han skulle prøve Milkrite sin trekantede spenegummi fra 3B 
Service AS. Vi anbefalte han også å skifte ut grønnsåpen med KenoDin jursåpe, samt å spraye spenene 
etter melking med KenoDin spenespray. Etter snart 2 år med dette opplegget, kan Olav nå fortelle at 
han ikke har noen problemer med celletallet, som nå er på ca. 80 tusen, og han har heller ikke behandlet 
noen for mastitt siden høsten 2016.

DETTE MENER OLAV OM PRODUKTENE: 

Milkrite Impulse trekantet spenegummi:
- Sitter bedre på spenen, og særlig på kyr/kviger som 
har små spener - Melker raskere - Tømmer juret lettere

KenoPure jursåpe:
- Lettere å få spenene rene - Fin mykgjøring av spenen 
før melking

KenoDin spenespray:
- Lett å bruke - Hudpleiende på spenen - Jeg liker det er 
aktiv jod i som desinfiserer spenen.

Olav kan nå fortelle at han ikke har noen problemer med 
celletallet etter å ha fått hjelp fra 3B service AS, og han har 
heller ikke behandlet noen for mastitt siden høsten 2016.
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KUNDEERFARINGER MED 3B SERVICE AS

RUNAR ODLAND PÅ VARHAUG
Runar er 6. generasjons, driver av gården på Varhaug. Han kjøpte først en gård av onkelen til faren sin i 2003, 
og drev så i samdrift sammen med sin far fram til 2017. De drev med melk og gris. I 2017 tok Runar over driften 
alene, produksjonen av gris ble avviklet, og grisfjøset ble ombygd til kalve- og oksefjøs. I dag har Runar ca. 45 
årskyr og en kvote på 425 tonn.

I 2015 valgte Runar å bytte fra DeLaval sin Clover spenegummi til Milkrite Impuls trekanta spenegummi. Dette 
byttet er Runar svært fornøyd med i dag. Runar sier at dette sitter bedre på spenen, gir lavere celletall og ikke 
minst roligere dyr under melking. Kvaliteten på utstyret er også svært solid, han har ikke fått en eneste spene-
kopp ødelagt siden han byttet i 2015, dette skjedde jevnlig med de gamle spenekoppene. Jurpleie er viktig. Her 
brukes det KenoPure som legges på som skum for å sikre god rengjøring og smøring av spenen før melking. Etter 
melking brukes KenoDin SD som spenespray, noe som gir myke spener samt en desinfisering av spenen med 
aktiv-regenererende jod. I 2018 hadde han INGEN mastitter på dyr i laktasjon, bortsett fra ett spenetråkk.  3 kyr 
ble behandlet under avsining. Runar sier seg svært fornøyd med jurhelsen.

Bakti-fukt blir brukt i sinku-avdelingen 2 ganger om dagen, og dette har vist seg og ha god effekt. Bakti-Fukt ble 
også brukt i båsene til melkekyr tidligere, men sluttet med det når celletallet kom ned på 70-tusen. Men skulle 
celletallet begynne å stige, vil han igjen begynne å bruke det der også. Runar sier han har prøvde forskjellige andre 
produkter, men Bakti-Fukt støver mindre, bedre å jobbe med, klumper ikke og det bare fungerer, sier han

Klauvhelse er en nøkkelfaktor. Her brukes det i dag Hoofsure Endurance som fotbad, han fotbader melkekyrne 
jevnlig for å styrke klauvene og forebygge sykdom. KenoFix brukes på navlen på alle kalver. Den kan også brukes 
på alt av sår og klauver.

Runar er godt fornøyd med produktene, servicen og prisene 
hos 3B Service AS, og det er en fordel at han får direkte 
kontakt med 3B Service AS nesten uansett tidspunkt.
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KUNDEERFARINGER MED 3B SERVICE AS

KUTOPPEN V/KINE KOLLERUD

”Etter at jeg skiftet til Milkrite impuls air i august 2017 klarte jeg å bruke begge 
sidene av melkestallen, dette var vanskelig før da kyrene var urolige og sparket 
endel under melking, men etter jeg skiftet til spenegummi fra 3B Service AS er 

dette ikke lengre ett problem.”

Kutoppen driver melkeproduksjon med ca. 340 tonn i kvote. Hovedsakelig med jersey som
produksjonsdyr, men også noen Brown Swiss og NRF. 

Fjøset er bygget i 1950 og modernisert flere ganger, siste gangene i 2007 og i feb. 2017 når melke-
stallen (2x7) kom på plass. Grovfor legges i stakksilo og rundballer. Ensilerer pr. idag bare stakk-
siloen, og her bruker de Advance+ som ensilerings middel.

Kutoppen bruker bruker KenoPure  jursåpe og KenoDin spenespray. Bakti-Fukt blir lagt i ligge-
båsene for å dempe smittetrykk. Nordic block Premium storfe samt KNZ-saltstein er på plass. 
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HUSK! Vi er ALLTID tilgjengelig. 
Ring oss ALLE dager 7 - 22 

for en trivelig prat.

post@3bservice.no www.3bservice.no Mob: +47 477 55 085II

Følg oss gjerne på Facebook 
og Instagram

Skann for å kontakte 
oss på Messenger!


