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MS Shippers on kasvanut yhdeksi Euroopan suurimmista toimittajista kotieläintalouden tarpeisiin. 
Toimitamme maataloustarvikkeita asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme maailman joka 
kolkkaan, Alankomaista Etelä-Afrikkaan ja Belgiasta aina Uuteen Seelantiin saakka.

MS Schippersin pääkonttori sijaitsee Bladelissa, Alankomaissa. Pääkonttorin lisäksi meillä on 
keskeisesti sijoittunut jakelukeskus Lommelissa, Belgiassa. Tämä keskus, pinta-alaltaan 20 000 
m2, toimittaa kaikki tuoteryhmämme ja ulkomaan asiakkaiden tilaamat tuotteet. MS Schippers 
työllistää yli 250 henkilöä. Myynnistä vastaavat edustajamme, toimiston myyntihenkilöstö 
sekä tuotespecialistimme. Toimimme sikatalouden, siipikarjatalouden, minkkitarhauksen sekä 
karjankasvatuksen parissa.

MS Schippers on hyvin tunnettu toimija maataloussektorilla. Meillä on erityisesti kehitetty ja 
täydellinen tuotevalikoima ja palvelutarjonta – joka tekee MS Schippersistä ihanteellisen toimittajan 
kaikentyyppiseen maatalousliiketoimintaan. MS Schippersin vahvuus on sen tekemässä työssä, 
kehittää uusia tuotteita ja parantaa voimassaolevien tuotteiden koostumusta.

Vientitiimimme pystyy tarjoamaan sinulle tietoa, laitteita ja opastusta minkkitarhan päivittäisiin 
tehtäviin. Haluamme esitellä sinulle minkkitarhauksen ydintuotteemme.
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Schippers on minkkitarhausammattilaisten  
maailmanlaajuinen yhteistyökumppani.

Tietomme ja tukemme perustuvat 
seuraaviin pilareihin:
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2309828 Effipro spray, 500 ml

 
Effipro on spray, joka on valmiste käytettäväksi eläimille. Tätä spraytä käytetään kirppujen (Ctenocephalides spp.), 
punkkien (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) ja imevien täiden (Trichodectes canis ja Felicola subrostratus) 
torjuntaan.

Käyttö: Vain ulkoiseen käyttöön. Annostele tuote iholle käyttämällä spraypumppua. 1 pumppaus vastaa 3,0 ml.

2309945 MS Maggot Death plus, 20 kg, rakeet
2309979 MS Maggot  Death plus, 5 kg, rakeet

Kirpuntoukkien tuhoamiseen. MS Maggot Death on kasvunsäätelijä, mikä pysäyttää toukan kypsymisen  
rajoittaen sen ihon kehittymistä.
Tehokas toukkia vastaan
Käyttö: levitä 5 grammaa per häkki kirppujen torjumiseksi

2309201 Permas-D, 5 kg

Permas D on siroteltava ja ripoteltava jauhe kirppujen torjuntaan
Tehokas isoja aikuisia kirppuja vastaan
Käyttö: levitä 5 grammaa per pesähäkki kirppujen torjumiseksi

2309879 Aza-Fly, 2 kg

Aza-Fly on tehokas hyönteismyrkky kirppujen torjuntaan. Aza-Fly on voimakas 
vatsamyrkky jolla on hyvin nopea vaikutusaika, joka osaltaan rajoittaa hyvin 
vastustuskykymahdollisuuksia. Todella hyvä käyttää silloin kun kirput ovat permetriinille 
vastustuskykyisiä. Aza-Flyllä on pitkäkestoinen vaikutus, jopa 7 viikkoa.
Tehokas isoja aikuisia kirppuja vastaan
Käyttö: levitä 2 grammaa per häkki kirppujen torjumiseksi

Kirppujen torjunta

2304835 MS Cy-Fly, 1 litra

MS Cy-fly on neste jota käytetään pintaruiskutteena kaikkia ryömiviä hyönteisiä vastaan, kuten kirppuja, 
kärpäsiä ja kuoriaisia. Aine ruiskutetaan maassa oleviin pahnoihin ja pesähäkkeihin.
Tehokas isoja aikuisia kirppuja vastaan. Tyrmäävä vaikutus.
Käyttö: sekoita 80 ml 10 litraan vettä. Riittää 200 m2 pinta-alan käsittelyyn.
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2309847 Glue fly ribbon refill tape, kärpäsliimateippi, täyttörulla 400 m
Glue Fly Ribbon tarttuva täyttörullateippi on täyttörulla jossa on 400 metriä 
rullassa ja se sopii voimassaoleviin järjestelmiin. Tämä luontoystävällinen 
ja myrkytön kärpästeippi jossa on liima, sopii käytettäväksi sieppaamaan 
täysikasvuisia kärpäsiä ja muita hyönteisiä eri tiloista kuten ladoista, (maito-)
huoneista ja asunnoista

2304835 MS Cy-Fly, 1 litra
MS Cy-Fly on neste jota käytetään kontaktiruiskutuksessa hävitettäessä ryömivät hyönteiset, kärpäset, 
pimikkökuoriaiset sekä pohjoisen kanapunkin varastoista, taloista ja rakennuksista.
MS Cy-flytä käytetään pääasiassa ei-huokoisilla pinnoilla.
Annostelu: sekoita 80 ml 10 litraan vettä, riittää 200 m2 pinta-alalle. Tyrmäävä vaikutus.

2305260 Pyretrex fogger, 25 litraa
Pyretrex foggeria käytetään välittömään lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan 
kuten kärpäset, moskiitot, koit, torakat, kuoriaiset jne.Tuote voidaan annostella varastoon, 
tuotantorakennuksiin ja asuntoihin. Hetivalmis hyönteismyrkky sumuttamiseen. Tuotteella ei ole 
jälki-vaikutusta. Annostelu: Sumutukseen 1 litra per 500 – 1000 m2. Tyrmäävä vaikutus.

Kotelo

Kärpäset: Aza-Fly 201 

Toukka: MS Maggot death

Munat

4 Neljässä viikossa 
2:sta 1000.000  

kärpäseen!

2309590 MS Maggot Concentrate, 2 kg, jauhetiiviste
Kärpästentoukkien torjuntaan. MS Maggot Death on kasvunsäätelijä, mikä 
pysäyttää toukan kypsymisen rajoittaen sen ihon kehittymistä.
Annostelu: 1 gramma neliömetrille sekoitettuna 0,5 – 1,0 litraan vettä.
Vaikuttaa 8-10 viikkoa.

2309879 Aza-Fly, 2 kg
Aza-Fly on tehokas hyönteismyrkky kärpästen torjuntaan. Todella hyvä käyttää silloin 
kun kärpäset ovat permetriinille vastustuskykyisiä. Aza-Flyllä on pitkäkestoinen 
vaikutus, jopa 7 viikkoa. Annostelu: 500 grammaa 500 ml lämmintä vettä. Levitä 
pasta syöpymistä kestäville pinnoille. Tämä hoitaa noin 400 m2 lattia-alan.Vaikuttaa 6 
viikkoa.

2309196 Permas 250 combi ec, 500 ml
MS Permas Combi tuhoaa kaikki lentävät ja ryömivät hyönteiset, kuten 
torakat, kirput, muurahaiset, ampiaiset, moskiitot, kärpäset ja kuoriaiset 
rakennuksista ja huoneista. Käsittele paikat joissa hyönteiset piileskelevät 
ja lepäävät. Pitkäkestoinen vaikutus. Annostelu: 100 ml 10 litraan vettä 
ruiskutetaan 200 m2 alalle. Vaikka MS Permas Combi on kontaktimyrkky, 
sillä on pitkäkestoinen vaikutus. 

Fly control - Kärpästen torjunta

85%
Kärpäset 

ovat
taudinaiheuttajia!
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2305260 Pyretrex fogger, 25 liter
Pyretrex foggeria käytetään lentävien ja ryömivien hyönteisten välittömään 
hävittämiseen, kuten kärpästen, moskiittojen, koiden, torakoiden, kuoriaisten ym. 
Vaikuttava aine voidaan levittää varastoihin, tuotantorakennuksiin sekä asuntoihin. 
Heti valmis hyönteismyrkky sumutukseen. Tuotteella ei ole jälkivaikutusta.

0809955 Powermister, Stainless steel model, 220V

MS Powermister on ihanteellinen työväline eläintilojen desinfiointiin ja 
kosteuttamiseen, sekä taisteluun tuhoeläimiä vastaan korkean suorituskykynsä ja 
luotettavuutensa ansiosta.

MS Powermisterin ominaispiirteitä: 

•	 Hajontasäde	n.	60	metriä.	Toimii	pienemmällä	nestemäärällä,	koska	pisarat		
 hajoavat pienemmiksi hiukkasiksi. 
•	 Desinfiointitykin	ilmapartikkelit	ovat	niin	pieniä	(mikropartikkeleita),	että	ne		
 putoavat alas vain puolen metrin tuntivauhtia.
•	 Tämä	hidas	laskeutuminen	mahdollistaa	tämän	tykin	soveltumisen	käytettäväksi		
 tiloissa joissa ilma kiertää. 
•	 Pintojen	lisäksi	menetelmällä	varmistetaan	myös	kulmien	ja	kolojen	desinfiointi.
•	 Kone	koostuu	yhdestä	osasta,	joten	koneen	kosketus	desinfiointiaineen	tai	lian		
 kanssa voidaan välttää
•	 Tankin	vetoisuus:	60	litraa
•	 Nesteen	kulutus	on	helposti	säädettävissä	0	–	45	litraan	tunnissa
•	 Tunnissa	puhaltimen	läpi	kulkee	4880	m2	ilmaa.
•	 Voidaan	sijoittaa	tukevasti	takapyörien	jarrujen	avulla	paikoilleen.
•	 Valmistettu	korkealuokkaisista	materiaaleista
•	 Runko	on	ruostumatonta	terästä,	joka	on	helppo	huoltaa,	ei	kulu	eikä	ole	herkkä		
 kolhuille

Toimitetaan ilman pumppua. Pumpun valinta riippuu menetelmästä ja käytettävistä 
kemikaaleista.
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Rotta- ja hiiritorjunta

D

Rottien ja hiirien torjunta

2407985 
Ristorat bait silo,  
syöttisiilo, muovia
Vankkatekoinen, 
ammattimainen syöttisiilo 
jossa kansi. Suositellaan 
juuri mustarotan 
pyydystämiseen.  

Siilo voidaan kiinnittää 
putkeen tai tolppaan 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetulla U-liittimellä. 
Sisältää U-liittimen

2408001 Galva Metal Rat Bait Station, 
Metallinen rottasyöttiasema
Metallinen rottasyöttiasema, joka on 
helppo kiinnittää pultilla. Valmistettu 
galvanisoidusta metallista.

2409960 
Yhden eläimen saalishäkki, koko 61 x 21 x 21 cm
Nykyaikainen	saalistushäkki,	joka	mahdollistaa	
eläimen kiinniottamisen elävänä ja 
vahingoittumattomana.

2409544 MS Rodetox brodi jyvät, 5 kg (A)

MS Rodetox brodi vehnänjyvät on käyttövalmis syötti rottien ja hiirten 
hävittämiseen
Käyttöohje: Aseta syötti tarjolle suljettuun syöttiasemaan 

Annostelu: Laita 15-50 gramman annos suljettuun syöttiasemaan. Tarkkaile 
syöntiä ja lisää kunnes annoksen vähenemistä ei enää tapahdu. Aktiivinen 
ainesosa: Brodifakumi 0,005%

2409540 MS Rodetox brodi palat, 5 kg (B)

MS Rodetox brodi palat ovat maistuva syötti palamuodossa rottien ja hiirten 
torjuntaan.

2409542 MS Rodetox brodi pasta, 10 kg (C)

MS Rodetox brodi pasta on käyttövalmis rasvainen ja taikinamainen syötti, joka 
on tehokas rotta- ja hiiriongelmia vastaan. Toimii estämällä veren hyytymistä.

2409541 MS Rodetox brodi tahna, vanilja 5 kg (D) 

•	 Tahnaa	voidaan	annostella	lastalla	vaaka	tai	pystysuoraan.
•	 Pitää	olla	imeytynyt	pieniin	määriin,	jotta	saadaan	toivottu	tulos
•	 Rotat	kulkevat	myrkyn	päältä	ja	niihin	tarttuu	myrkkyä	automaattisesti.
•	 Rotat	pesevät	itseään	75	%	pesässäolo	ajastaan.

2409935 Kestävä rottien / hiirten 
syöttiasema
 
Hyödyt:
•	 Hyvin	kiinteä
•	 Kestävä
•	 Raskas,	ei	lennä	ilmavirran		 	
 mukana pois
•	 Syötti	helppo	ladata
•	 Tätä	syöttiasemaa	voidaan	käyttää		
 ahapalasyötillä sekä pussisyötillä.
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RUOKA
Saavuttaaksesi optimaalisen tuloksen tarhauksessasi on hyvin tärkeää ja välttämätöntä käyttää 
oikealla hetkellä, oikeaa ravintolisää! MS Schippers ohjaa sinut käyttämään oikeanlaisia 
rakennusaineita saavuttaaksesi  hyvän ravinnon konversion, tasapainoisen kasvun, hyvän turkin sekä 
nahan kehityksen sekä vahvan immuunipuolustuksen. Täten esittelemme sinulle seuraavanlaisen 
ruokintakonseptin.

Minkin optimaalinen immuniteettisuunnitelma

Aloitus – 1 viikko ennen vieroitusta
Peitinkarvan tuotanto

1-2 ltr p/T

Ru
ok

in
ta

Ve
si

Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras

= Ehkäisevä

= Parantava

3 pvää/vko, 3 viikkoa

Vähäisen ruokintakauden aikana

Talviturkin 
vaihtoSiitoskausi

50/100 ppm/p/m3

1 kg p/T

0,5 kg p/T

Haastavien aikojen aikana Haastavien aikojen aikana1 kg/4 vkoa 1 kg/ 8 vkoa ennen nahkomista

Immuno Support

F&F Support

1 ltr p/TFit Support

2 kg p/T

1 kg p/T Matala proteiinitaso

Jos rasvamaksa on havaittu
Hepator Mink

Di-o-Clean

HelmiJoulu

Aloitus – imetyskauden neljännellä viikolla
Lopetus – imetyskauden kahdeksannella viikolla

Vähäisen ruokintakauden alussa
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1707980 MS Immuno Support Mink, 25 kg
MS Immuno Support Mink on erityisesti kehitetty tuote stimuloimaan minkin ruuansulatusta  
ja immuniteettia ensimmäisestä elinpäivästä lähtien.

Sisältää: 
•	 Probiootteja:	Hyvänlaatuisia	bakteereita,	jotka	pystyvät	korvaamaan	ei	toivotut		 	
 taudinaiheuttajat.
•	 Prebiootteja:	Probioottien	ravintoaineita,	lopputuloksena	suoliston		
 hapon tuotanto.
•	 Vitamiinit	ja	hivenaineet:	Tukee	vastustuskykyä	ja		 	 	
 ruuansulatusjärjestelmää.
•	 Entsyymit:	Tukee	suoraan	ruuansulatusta

Vakioannos: 500 grammaa per 1000 kg rehua, sekoitettuna 
rehuvaunuun.
Hyödyt: Parantaa vastustuskykyä ja ratkaisee kaikki 
ruuansulatusongelmat.

MS Immuno support

STANKUNU KAILIU FERMA

Siauliai rajon, Liettua

Mr.		Evaldas	Salyga

”Siitä lähtien kun olemme käyttäneet Immuno Support Minkiä, olemme huo-
manneet,	että	eläimemme	ovat	paljon	hiljaisempia.	Ne	ovat	vähemmän	
agressiivisia ja puremista on paljon vähemmän. Senvuoksi kauden lopussa on 
vähemmän ihovaurioita.

Minkkimme ovat isompia kauden lopussa, kaikki nämä Immuno Supportista 
saadut hyödyt nostivat nahkamme huutokaupassa Top class-luokkaan”.

Tuloksia Immuno Support Minkin käytöstä:
•	 Parempi	ravinnon	konversio,	parempi		 	
 ravinnon tehokkuus
•	 Parempi	(uus)tuotanto
•	 Vähemmän	ongelmia	ruuan		 	 	
 sulamattomuudessa
•	 Vähemmän	tappeluita,	hiljaisempia	eläimiä
•	 Parantunut	immuniteetti,	vahvempia	eläimiä
•	 Pienempi	kuolleisuus,	vähemmän	kuolleita		
 eläimiä

Aloitus – 1 viikko ennen vieroitusta
Peitinkarvan tuotanto

1-2 ltr p/T
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Vähäisen ruokintakauden aikana
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vaihtoSiitoskausi
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Immuno Support

F&F Support

1 ltr p/TFit Support
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1 kg p/T Matala proteiinitaso

Jos rasvamaksa on havaittu
Hepator Mink
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Aloitus – imetyskauden neljännellä viikolla
Lopetus – imetyskauden kahdeksannella viikolla

Vähäisen ruokintakauden alussa
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Minkin ensimmäiset päivät 
Minkin ensimmäisiä elinpäiviä aliarvioidaan usein. Hyvien 
tuloksien saavuttaminen edellyttää että Immuno Supportia 
anneteaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kauden alussa 
ennen pariutumista, jolloin koiras ja naaras on optimaalisessa 
kunnossa ja terveiden, vahvojen pentujen syntyminen on 
taattu.

Liian usein törmäämme nuoriin minkkeihin joita on tuettu 
ehkäisevällä lääkityksellä heti syntymästä lähtien. Lääkkeet 
vaikuttavat niin, että vastustuskyvyn ja ruuansulatuksen 
kehittyminen hidastuu eikä eläin saavuta haluttua 
kehitystasoa.

NORKA Mink Farm

Gryfice, Puola

Mr.  Puck Hooglugt

”Kun aloitin Immuno Supportin käytön viime vuonna farmillani 15 000 
naaraalla, heinäkuussa, kuolleisuus väheni 30 % verrattuna edelliseen 
vuoteen.”

ERIK WESTERGAARD

Abybro, Tanska

2500 naarasta

”Käytän Immuno Support Minkiä 500 grammasta kiloon per rehutonni riippumatta 
siitä miltä eläimet näyttävät tai käyttäytyvät. Jos ongelmia esiintyy, esim. ulosteen 
värin muutos, tuplaan vakioannoksen Immuno Support Minkiä.

Tänä vuonna aloitimme 6,66 minkillä per naaras ja kahden kuukauden 
jälkeen meillä oli vielä 6,54 pentua elossa ja hyvin hyvässä kunnossa. Käytän 
Immuno Support Minkiä ympäri vuoden ja 3 käytetyn pussin jälkeen minulla 
oli 200 kuollutta eläintä vähemmän kauden kahtena viimeisenä kuukautena 
eivätkä eläimet tapelleet enää toistensa kanssa. Samaan aikaan turkin laatu on 
parantunut. Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisäinformaatiota.

BO LARSEN

Haderop, Tanska

Grodzisk, Puola

43000 naarasta

”Tänä vuonna käytin ensimmäistä kertaa Immuno Supportia koko vuoden! 
Olen myös muuttanut ruokintasuunnitelmaani. Lopputulos on, että 
minulla on paras vuosi kahteentoista vuoteen! 30 % vähemmän kuolleita 
minkkejä verrattuna vuoteen 2011, joka enemmän tai vähemmän oli 
keskinkertainen vuosi minulle”.

Käyttäjien kokemuksia optimaalisesta 
immuniteettisuunnitelmasta:

TAGE KRISTINSEN

Aulum, Tanska

12000 naarasta

” Käytimme tähän asti muutaman vuoden ajan erilaisia tuotteita, 
mutta viime vuodesta lähtien (2013) olemme käyttäneet koko Optimal 
Immunity Plan tuotevalikoimaa: Immuno Support Mink, Hepator 
Mink, F&F Supportia ja myös Di-O-Cleania. Tuloksemme ovat todella 
hyviä ja saavutimme hyvän parannuksen kuolleiden eläinten määrän 
vähentämisessä ja tappelemisessa, paremmassa laadussa ja isommissa 
nahoissa.”
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MS Hepator Mink
MS Hepator Mink on ravintolisä joka sekoitetaan minkkien ruokaan. MS 
Hepator Mink sisältää kaikki tärkeät ainesosat jotka takaavat maksan 
hyvän toiminnan ja estäen rasvaantumista.

Annostus

MS Hepator Mink
MS Hepator Mink + MS Immuno Support 
Mink

Ehkäisevä
Rasvoittuvan maksan ennal-
taehkäisyyn. 

1 kg / rehutonni
1 kg MS Hepator Mink + 
0,5 kg MS Immuno Support Mink / tonni

Parantava Reagoidaksemme negatiivisi-
in vaikutuksiin

2 kg / rehutonni
1 kg MS Hepator Mink + 
1 kg MS Immuno Support Mink/ tonni

Rasvamaksan mahdollisia syitä:

•	 Myrkytys	(mykotoksiinit)
•	 Epätasapaino
•	 Hiilihydraatit
•	 Puutostilat
•	 Vähäinen	ruokinnan	jakso
•	 Vapaat	radikaalit

Mitä voimme tehdä? Käyttää MS Hepator Minkiä!
 
•	 Antaa	maksalle	oikeat	työkalut	puhdistaa	keho	ja		
 itsensä:
•	 Vitamiinit(B-vitamiinit)
•	 Hivenaineet
•	 Metyylitoimittajat	kuten	methioniini,	koliini	ja	betaiini.
•	 Sisältää	ainesosia	kuten	sorbitoli.	Pitämään	rasva		
 liukenevassa muodossa kehossa ja maksassa.
•	 Reagoi	vapaita	radikaaleja	vastaan,	joita	on	ravinnossa		
	 ja	kehossa	anti-oksidanttien	kuten	E-vitamiinien	ja		
 etoksikiinin vuoksi.

MS F&F-Support
F&F -Support on täydellisen tasapainoinen lisäravinne nahan ja turkin 
muodostumiseen ja parantumiseen. Valikoima ja yhdistelmä eri vitamiineja, 
orgaanisia hivenaineita ja aminohappoja edistävät positiivista turkin muodostusta. 
F&F-Support sisältää 4 elementtiä jotka ovat hyödyllisiä nahan ja turkin 
muodostumiselle ja voidaan käyttää karvanvaihdon jälkeen, ihotulehduksessa tai 
muiden ihovaurioiden jälkeen. 

Käyttöohje: 3 viikon ajan, 3 päivänä viikossa
Annos: 1-2 litraa per 1000 kg rehua
Sisältää:	Sinkkiä,	biotiinia	(H-vitamiinia),	metioniinia	ja	B-vitamiinia.

Tämä ainesosat ovat elintärkeitä ihon ja turkin kehitykselle: metioniini ja 
kysteiini, sinkki, B5-vitamiini ja biotiini. Ihon pääkomponentti on keratiini. 
Keratiini esiintyy muissa ainesosissa pääasiassa rikkiaminohapoissa. Tärkeä 
aminohapot ovat metioniini ja kysteiini. Sinkki ja biotiini ovat tärkeitä 
keratiinin muodostumisessa.  
B5 vitamiinin puutos johtaa epänormaaliin ihon ja turkin kehittymiseen.

Käytännön vinkkejä miten MS F&F supportia käytetään:
1. Kesäkuun lopusta alkaen viikkoa ennen vieroitusta ja jatkuen 3 viikon ajan, kolmena päivänä viikossa.
2.	Elokuun	lopusta,	tukeakseen	peitinkarvan	kehittymistä,	3	viikon	ajan,	3	pvänä/viikossa

1709940, MS F&F-Support, 10 litraa

1707984, MS Hepator Mink, 25 kg
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1704420 MS Fit Support, 5 litraa
MS	Fit	Support	on	nestemäinen	E-vitamiini	ja	seleenituote	joka	annostellaan	
juomaveden tai rehun mukana. MS Fit Support soveltuu käytettäväksi 
nuorilla eläimillä immuunipuolustuksen parantamiseen ja kasvatuseläimillä 
hedelmällisyysongelmien ehkäisemiseen.

MS Fit Supportin etuja:
•	 Sisältää	E-vitamiinia.	E-vitamiinilla	on	antioksidanttinen	vaikutus	ja	vaikuttaa		
 hedelmällisyyteen, vastustuskykyyn, sydämen terveyteen ja ehkäisee stressiä.
•	 Yhdistettynä	seleeni	ja	E-vitamiini	vaikutus	on	vielä	voimakkaampi	ja	pidempi.

MS Fit  Support soveltuu:
•	 Parantaa	hedelmällisyyttä	ja	munasolujen	ovulaatiota	naarailla
•	 Parantaa	sperman	laatua	uroksilla
•	 Parantaa	vastustuskykyä
•	 Ehkäisee	eläinten	stressiä

Vakioannostelu: 1 litra per 1000 kg rehua tai 1 litra per 1000 litraa vettä

1705320 MS C Liquid, 10 liter  MS C Liquid on nestemäinen C vitamiinimikstuura, 
joka sisältää 400 grammaa C-vitamiinia litrassa.

•	 Vähentää	stressitasoa
•	 Sillä	on	positiivinen	vaikutus	immunijärjestelmään
•	 Sillä	on	tärkeä	rooli	erilaisissa	aineenvaihdunta	prosesseissa
•	 Vaikuttaa	ratkaisevasti	ravinnonottokykyyn
•	 Auttaa	saavuttamaan	hyvän	nestetasapainon,	jolla	on	positiivinen	vaikutus	painoon.
•	 Annostelu:	0,5	litraa	per	1000	litraa	juomavettä

Käytännön MS Fit supportia käyttöön:

1. Parituskaudella : aloita viikkoa ennen siitosaikaa ja jatka parituskauden loppuun saakka.
2. Lokakuun puolivälissä, talviturkin vaihdon aikana
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Minkin optimaalinen immuniteettisuunnitelma

Joulu- Tammikuu

Helmi- Maaliskuu

•	 Vähäisen	ruokintakauden	aikana:	 
 Matala ruuanottokyky (ruuan  
 imeytyvyys) voi johtaa rasvamaksaan

•	 Parantaa	hedelmällisyyttä
•	 Pariutumiskausi	/	tiineys

+

Hepator Mink

Immuno Support

Immuno Support

+

Fit support

Huhti- Toukokuu
•	 Suojaa	immuniteettijärjestelmää:
 Tupla-annos Immuno Support Minkiä

Immuno Support

+

Vitamine C

Kesä- Heinäkuu

•	 Tappelu/agressiivisuus 

•	 lisävitamiineja	ehkäisemään	 
 ihovaurioiden syntymistä

•	 Vieroitus	–	stressin	vähentäminen

•	 Turkki	–	lisävitamiinit	nahan	ja	turkin	 
 optimaaliseen kehittymiseen

•	 Munuaiskivet	–	muuttavat	kehon	 
 aineenvaihduntaa

Immuno Support

+

Vitamine C

Immuno Support

+

F&F Support

Immuno Support

+

F&F Support

Immuno Support

+

F&F Support

Elo- Syyskuu
•	 Peitinkarvan	kehittyminen	–	Oikeiden		
 vitamiinien antaminen nahan kehitty 
 miskauden aikana

Loka- Marraskuu

Immuno Support

+

Immuno Support

Hepator Mink
+

+
Fit support

13

F&F Support



Di-O-Clean on 260 % tehokkaampi 
kuin muut veden desinfiointiaineet

Before

After

2506011-COMP-A Di-O-Clean Liquid Comp.A, 10 l
2506011-COMP-B Di-O-Clean Liquid Comp.B, 10 l

Vesi on unohdettu ravintoaine. Kuitenkin vesi on paljon tärkeämpää kuin ruoka!

Mitä on Di-O-Clean?

50% kaikista taudeista ja ravitsemusongelmista johtuvat vedestä  ja (likaisista) 
vesiputkistoista.

•	 Di-O-Clean	poistaa	biofilmejä	eli	mikrobisolupopulaatioita	vesiputkistoista	ja		
 hävittää kaikki mikro-organismit.

•	 Di-O-Clean	poistaa	kaiken	raudan	ja	mangaanin	vesiputkistoista
•	 Di-O-Clean	0,3%	liuos	tappaa	kaikki	vedessä	olevat	mikro-organismit
•	 Di-O-Clean	tarjoaa	ainutlaatuisen	,	kehittyneen	keinon	tuottaa	99,9%	puhdasta		
 klooridioksidia 0,3% tiivistettynä liuoksena, ilman sivutuotteita.

Käyttö:
Ensimmäinen	kuukausi	puhdistukseen:	330	ml/	1000	litraan	vettä
Ylläpitoannostelu:	50	ml/	1000	litraan	vettä
10 litralla Di-O-Cleania pystyy käsittelemään 200000 litraa vettä
Di-O-Clean on avain jolla saavutat  terveet eläimet ja ensiluokkaiset nahat

Di-O-Clean on helppo annostella seuraavilla 
pumpuilla

Digi Doser Di-O-2
Tekniset tiedot:
Maksimipaine: 5 bar
maksimi vedenvirtaus: Tyyppi 2=2,5 m3 tunnissa, kun on asennettu 330 ppm
Ympäristön	lämpötilavaatimus:	5-45	C

Digi Doser Di-O-5
Tekniset tiedot:
Maksimipaine: 5 bar
Maksimi vedenvirtaus: Tyyppi 5= 5 m3 tunnissa, kun on asennettu 330 ppm
Ympäristön	lämpötilavaatimus:	5-45	C

Di-O-Cleanin erityisominaisuudet 

•	 Voidaan	käyttää	putkistoissa	kun	eläimet	ovat	paikoillaan
•	 Ei	ole	riippuvainen	veden	pH:sta(tehokas	pH:n	ollessa	asteikolla	2-10)
•	 Voidaan	käyttää	puhdistamaan	vettä	joka	sisältää	rikkiä
•	 Todella	helppo	käyttää
•	 Täysin	turvallinen	ja	vaaraton	eläimille	ja	ihmisille

14 Käytä Biosidejä turvallisesti. Lue etiketti ja tuoteseloste aina ennen käyttöä.



Häkkien hygienia
MS Golddust
Koska paras tulos ratkaisee!
2509713 MS Golddust, 25 kg
MS Golddust on häkissä ja sen ympäristössä käytettävä kuivikejauhe.  
Tuote	soveltuu	siroteltavaksi	häkkiin	ja	jopa	hieman	eläimiinkin.	Eläimet	saavuttavat	
hyvät tuotantotulokset jos ne kasvavat ihanteellisessa häkkiympäristössä jossa ei ole 
suurta tautiuhkaa.

MS Golddustin edut:
•	 Optimaalinen	imeytyvyys
•	 Iho-ystävällinen,	pH	neutraali
•	 Nujertaa	mikrobiologisen	kasvun	kolmen	eteerisen	öljyn	avulla
•	 Vähentää	tautiuhkaa	kosteuden	imeytymiskyvyn	ansiosta
•	 Optimaalinen	käsitellä	ja	minimaalinen	pölyävyys
•	 Ei	paakkuunnu
•	 Vähentää	kärpästen	määrää	häkissä

MS Golddust Plus
Puhtaan aloituksen puolesta!
2509714 MS Golddust Plus, 25 kg
MS Golddust on hygieniajauhe jolla on paljon desinfiointikapasiteettia,
jolla luodaan kuiva ja miellyttävä ympäristö pesähäkkiin.

Edut:
•	 Täysin luonnollinen tuote jolla optimaalinen imemiskyky.
•	 Valmis sekoitus MS Kiemkillin kanssa: 
 jauhemainen, hapettava desinfiointiaine, joka       
 perustuu peroksimonosulfaattiin ja joka toimii nopeasti laimeissa    
 pitoisuuksissa ja laajalla mikrobisidi kirjolla.
•	 Aktivoituu kun joutuu kosketuksiin kosteuden kanssa ja      
 muuttuu väriltään punaiseksi, joka ilmaisee desinfiointivaikutuksen.
•	 Ihanteellinen sekoitus joka turvaa eläinten yleisterveyden vakavilta riskeiltä

2509870 MS Kiemkill, 10 kg
MS Kiemkill on jauhemainen hapettava desinfiointiaine joka on nopeavaikutteinen laimeissa pitoisuuksissa ja laajalla 
mikrobisidi kirjolla. Käytetään bakteereita, hiivoja, hometta ja viruksia vastaan eläinsuojissa, vastaavissa 
rakennuksissa, eläinten kuljetusvälineissä sekä pinnoilla samoin kuin maatilatoiminnan laitteissa. Vesiliukoinen 
jauhe.

Käyttö: 
•	 Desinfioimaan	rakennukset	ja	materiaalit	viljely-ja	kotieläintiloilla.
•	 Normaaliannos	0,5%-1	%.
•	 Annos	täydelliseen	desinfiointiin	1%
•	 Levitä	ruiskuttamalla	tai	sirottelemalla:	vähintään	30	minuuttia.	Ei	huuhtelua	desinfioinnin	jälkeen.
•	 Annostele	ja	levitä	yhdessä	MS	Golddustin	kanssa:	lisää	200	grammaa	MS	Kiemkilliä	jokaista	10	kg	MS	Golddustia	vastaan.
•	 Pitkävaikutteinen

Homogeeninen valmis sekoitus 
joka on käyttäjäystävällinen ja 
luotettava. Hygienia perustuu 

kuivuuteen ja ennaltaehkäisevään 
desinfiointiin.

MS Golddustin 
imeytymiskyky on 140 %.  

Tämä tarkoittaa, että se voi 
imeä itseensä 1,4 kertaa oman  

painonsa verran kosteutta.

VÄRI-ILMAISIN
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Traditional
foam

Minutes after applying foam
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Tehokkaampi

Greenline Mobile HP-yksikkö on vaunu, joka on valmistettu hygieenisesta 
ruostumattomasta	teräksestä.	Suunniteltu	puhdistamaan	eläinsuojia.Yksikkö	voidaan	liittää	
korkeapainejärjestelmään. Greenline Mobile HP-yksikkö on ihanteellinen laite nostamaan 
tilasi hygieeniatasoa. Kun yksikkö liitetään korkeapainejärjestelmään, sitä voidaan 
käyttää puhdistamiseen, vaahdottamiseen ja desinfiointiin. Kärryyn mahtuu  2 x 30 kg 
jerrykanisteria. Greenline Mobile HP-vaunuun kuuluu 3 metrin letku jolla laite yhdistetään 
korkeapainepesuriin ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaahdotuspistooli. 
Sisääntulo korkeapainejärjestelmään:3/8” koirasliitin, ulostulo 1/2” 
naarasliitin.

2509933 MS Topfoam LC ALK, 22 kg
•	 Saatavana myös 60 ja 230 kg säiliöissä
•	 Voimakkaasti emäksinen liuotusaine / puhdistusaine, jossa on 

erityisen pitkä tarttumisaika
•	 Voimakas lian irrottamiskyky, puhdistaa ja poistaa rasvat seiniltä, 
 keittiöstä ja lattioilta helposti.
•	 Poistaa rasvaa, proteiinia ja muita tyypillisiä epäpuhtauksia 

eläinsuojista.
•	 Säästää työajasta ja vedenkulutuksesta yli 30%.
•	 Fosfaatiton ja biohajoava
•	 Ei	sovellu	manuaaliseen	puhdistukseen,	lakatuille	pinnoille	eikä	

alumiinille
•	 Ei	vahingoita	puhdistettavan	tilan	materiaaleja	eikä	ympäristöä

Hygiene Focus, keskittyminen hygieniaan

SÄÄSTÄ 50 % 
annostelukuluissa.
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2509966 MS Megades, 21 kg

MS Megades on universaali desinfioimisaine eläinsuojien 
puhdistukseen

MS Megadesin ominaispiirteet: 

•	 Testattu	ja	hyväksytty	Eurooppalaisten	ohjeiden	mukaan	(EC/98/8)
•	 Hyvin korkea desinfiointiteho
•	 Toimii hyvin matalissa lämpötiloissa
•	 Ei	vaikuta	tilassa	oleviin	materiaaleihin	eikä	materiaaleihin	joita	käytetään		 	
 eläinkuljetuksissa
•	 Sillä on erikoislupa eläinkuljetusajoneuvojen desinfiointiin
•	 Tehokas bakteereita, hiivoja, homeita ja  
 viruksia, kuten (Aleusion-tautia) vastaan
Annostelu: lähtien 0,5%

2503700 Jalkojen desinfiointiamme
65x40x18 cm. Muovinen amme joka 
voidaan täyttää desinfiointiaineella tautien 
leviämisen ehkäisemiseksi.

2505850 Boot cleaner extra 09, Saapaspesuri extra 09, 
ruostumatonta terästä

Pesee saappaat nopeasti ja perusteellisesti vedellä. Tuoretta 
desinfiointiainetta, oikea annosmäärä voidaan lisätä veteen kun 
saappaat on puhdistettu. Joten jalkineet on puhdistettu ja desinfioitu. 
Yhdisteetynä	kunnolliseen	puhdistusaineeseen	ja	desinfiointiaineeseen,	
saapaspesuri ehkäisee monia tauteja. Se on suunniteltu kestäväksi ja 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä, siinä on kulutusta kestävät 
harjat ja kaavinraudat jalkapohjia varten. Se on ihanteellinen tapa lisätä 
yrityksen hygieniaa. 

Ihanteellinen yhdessä MS Megadesin kanssa

Ideaali  
MS Megadesin 

kanssa

2509949 Desinfiointimatto, suoja päällä. 85 x 60 x 3 cm
2509755 Desinfiointimatto. 180 x 90 x 3 cm. Kestävä.

Hyvin kestävä päältäkäveltävä desinfiointimatto, jonka täytteenä on korkealuokkaista 
pehmeää vaahtomuovia. Desinfiointiaine imeytyy mattoon, kun se kaadetaan maton 
päälle. Desinfiointiainetta vapautuu, kun matolle astutaan. Tämä on hyvä vaihtoehto 
jalkojen desinfiointiammeille. Saatavilla kahden kokoisena. Maton alapuoli ja sivut 
on valmistettu kestävästä canvas-materiaalista mikä estää desinfiointiaineen hukkaan 
valumista.

A

5505484  Boot-rack, Saapasteline, 
ruostumatonta terästä
 
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu saapasteline. 
Telineeseen mahtuu 3 paria saappaita. Saappaat 
on helppo kuivattaa telineessä puhdistuksen 
ja desinfioinnin jälkeen. Voidaan sijoittaa 
vaatesäilytystilaan tai työtilaan.
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5605181-100 Kertakäyt-
tömyssy, 100 kpl (C)
Polypropyleenistä ja 
elastaanista valmistettu 
myssy hiusten 
suojaamiseen. Sopii 
käytettäväksi pölyisissä 
olosuhteissa.

5505184-50 Kertakäyttöinen saapas-
suoja, 50 kpl (A)
Läpinäkyvä kertakäyttöinen saapassuoja 
käytettäväksi kenkien ja saappaiden päällä 
suojatakseen niitä likaantumiselta ja hy-
gienian vuoksi. Ihanteellinen vierailijoille. 
Elastinen	nilkkakiristin.	Paksuus	0,07	mm.

B

5503199-100 Kertakäyttöinen 
kenkäsuoja, 100 kpl (B)
 Muovinen kertakäyttöinen 
kenkäsuoja käytettäväksi kenkien 
päällä suojatakseen niitä likaan-
tumiselta ja hygienian vuoksi. 
Ihanteellinen	vierailijoille.	Elas-
tinen nilkkakiristin. Saatavana 
vain sinisen värisenä.

C

A

5609597 Intacto lateksikäsine, 100 kpl / jakelulaatikko
Saumaton, vedenpitävä, korkealuokkainen puuteroitu nitriilikäsine 
kertakäyttöön. Pakattu 100 kpl per jakelulaatikko. Tämä lateksikäsine on 
saatavilla vain koossa S/M/L ja XL.

4504400 Vinyylikäsine, lyhyt malli. Koot S – XL, 100 kpl
Vinyylistä valmistettu kertakäyttökäsine yleiskäyttöön ja käytettäväksi 
siemennesteen keräilyn yhteydessä, keinosiemennyksessä ja 
laboratoriotehtävissä.

Arkiseen käyttöön:
1909950	MS	N-B	Sray,	600	ml	(A)
MS	Non-Bite	spray	on	puremista	ehkäisevä	spray.	
Kehitetty hirvensarviöljystä.

1909965	MS	Blue	Spray	400	ml	(B)
Pintojen käsittely suihke. Se poistaa pinnoilta bakteereita, viruksia ym.

1909966	MS	Powder	spray	400	ml	(C)
Pintojen käsittely suihke. Poistaa bakteereita, viruksia ja hometta. 
Suihkuttamisen jälkeen jauhe muodostaa kuivan kuoren pintaan, joka 
estää pinnan likaantumista tai saastumista.

1405403-LL Kaycee multifit ruisku, 2 ml, luer-kiinnitys (D)

1409970	Socorex	0,5	cc	II	putkiadapteri	(E)

A

B

C

D E

5603833 Kertakäyttöhaalarit, valkoinen (A)
Kertakäyttöhaalarit, 50 gr polypropyleeniä, huppu, 
vetoketju kiinnitys sekä elastiset hihansuut ja hou-
sujen lahkeet. Käyttö: likaisissa työtehtävissä, suojaa 
minimiuhkilta. Tilaukset per kpl (pakkauskoko 50 kpl). 
Saatavana koot S/M/L ja XXL

5603834 Kertakäyttöhaalarit, sininen (B)
Kertakäyttöhaalarit, 50 gr polypropyleeniä, huppu, 
vetoketju kiinnitys sekä elastiset hihansuut ja hou-
sujen lahkeet. Käyttö: likaisissa työtehtävissä, suojaa 
minimiuhkilta. Tilaukset per kpl (pakkauskoko 50 kpl). 
Saatavana vain koko XXL
 

5609999 Vierailijasetti, yksi koko (C)
Vierailijasetti, sisältää takin, myssyn ja kenkäsuojat. 
Tilaukset per kpl (pakkauskoko 50 kpl).

B

A
C

Kertakäyttöiset työvaatteet: 
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Neulaton rokkottaminen
MS Pulse mahdollistaa sen, että voit rokottaa minkit ilman neuloja. Rokottaminen ilman neuloja takaa sen, että 
minkille aiheutuu vähemmän kipua ja stressiä. Sen lisäksi se parantaa eläimen terveyttä, kun tauteja levittävät 
neulat on poistettu käytöstä. MS Pulsella on tarkka annostelutarkkuus joten kaikki pennut saavat täsmälleen 
oikeanlaisen annoksen rokotetta.

Käytännöllisyys ja tehokkuus: 

Antibioottien väheneminen: Annoksen korkea tarkkuustaso ja parantunut hygienia ovat johtaneet siihen, että antibioottien 
määrä on vähentynyt.Turvallisuus: työntekijälle: injektiopistooli on hyvin turvallinen käsitellä ja tietenkin ei ole enää vaaraa 
neulanraapaisuista. Kompressori, joka on välttämätön neulattoman ruiskun käytössä, voidaan sijoittaa huoneen ulkopuolelle, 
jolloin liika melu ei tuota haittaa kun kompressori on käytössä.

Käytämme Immuno Supportia molemmilla minkkifarmeillamme Tanskassa 
ja Tanskan ulkopuolella mutta lisäksi aloitimme rokotteiden antamisen 
neulattomana! Tapa ei ole nopeampi kuin rokottaminen perinteisillä neuloilla 
mutta se on paljon hygieenisempi! Meillä ei ole enää kuolleita eläimiä, 
jotka	kärsivät	infektioista	tai	epätarkoista	rokotuksista.	En	myöskään	löydä	
haittapuolia laitteesta. Jos elinkeinostaan haluaa ammattimaisemman, 
suositan tätä investointia. Se maksaa itsensä takaisin ja ruiskut ja neulat jäävät 
tarpeettomiksi...

SONDERVANG PELS

Storvorde,Tanska
ROBERT	NIELSEN

12.000 naarasta

Rokottaminen 

neulalla:

•	 Liuoshävikki,	kun	neula	vedetään	takaisin
•	 Kudos	ja	ihovauriot
•	 Katkeavan	neulan	riski
•	 Riski	tautien	levittämiseen	neulojen	välityksellä

Rokottaminen 

ilman neulaa:  

•	 Korkea	annostarkkuus
•	 Rokotusaine	jakaantuu	tasapuolisesti	
•	 Mikroskooppisen	pieni	reikä	on	jopa	seitsemän	kertaa		
 pienempi, joten iho ja kudosvaurioriski on paljon  
 pienempi
•	 Ei	riskiä	levittää	tauteja	käytettyjen	neulojen	välityksellä.
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Ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme lisätietoja varten:

Kaikki toimituksemme perustuvat yleisiin myyntiehtoihimme, jotka ovat nähtävissä nettisivuillamme.  
Pidätämme oikeuden kirjoitus- ja painovirheisiin.

Schippers Expo rt B. V.
Rond Deel 12 • 5531 AH Bladel • The Netherlands
T: 0031-(0)497-339774 • F: 0031-(0)497-339779 
export@msschippers.com • www.msschippers.com


