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VanDrie gruppi kuuluv Schils B.V. on üks maailma 
juhtivamaid vasikate täispiimaasendajate ja 
loomasööda tootjaid, kes pakub piimakarjakasvatajale 
palju enamat kui lihtsalt täispiimaasendajaid. 

Schils B.V. aitab teil saavutada oma eesmärke, tagades: 

       Kiirema kasvu
       Tervemad vasikad 
       Suurema kasumi



Dimediumi koostööpartner Schils B.V. on noorloomade toitumisspetsialist, kes 
panustab teadmiste loomisesse ja jagamisse, kvaliteeti ja tehnoloogiasse. 
Ühtse koostööna on igas farmis võimalik parandada tulemusnäitajaid nii 
kasvu, tervise kui kasumi osas. Dimedium ja  Schils B.V.pakuvad teile palju 
enamat kui lihtsalt täispiimaasendajaid. Aitame teil saavutada oma eesmärke!  

 

Vasikate täispiimaasendajad

DIMEDIUM SOOVITAB TEILE NOORKARJAKASV ATUSE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISEKS EUROLAC TÄISPIIMAASENDAJAID! 

EUROLAC

Eurolac Eurolac Eurolac Eurolac
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Eurolac Red Eurolac Green Eurolac Gold Eurolac Orange 

Optimaalseim 
kasv

Parim tervis Parim tervis ja 
suurem energia

Soodsaim hind

Peale ternespiima

+

Peale ternespiima Peale ternespiima Alates 4. nädalast

Need 3 preemiumtoodet on väljatöötatud piimakarjakasvatajatele, 
kelle eesmärk on 2 aasta möödumisel lehmade kõrge tootlikkus

Soodne toode 
vasikatele alates 

4.nädalast

Dr. Nolenslaan 121, 6136 GM Sittard
Po Box 435, 6130 AK Sittard, Holland

Tel. nr. (+31) - 46 - 459 99 00
Fax nr. (+31) - 46 - 459 99 99

www.schils.com, sales@schils.com

Terved ja kiire kasvuga vasikad on tulevikus hea tootlikkusega 
ning enamtoodetud piim katab täispiimaasendaja kulud. 
Meie ühine eesmärk teie vasikate paremaks kasvuks = 
keskmiselt 1 kg täispiimaasendajat vasika kohta päevas! 

ERINEVAD LAHENDUSED ERINEVATEKS VAJADUSTEKS:

Kui eesmärgiks on:

Lõssipulber
 

Piimakomponendid
 

Schils Protection Plus
 

Hapestatud toode
 

Püsivus lahuses

Pihustustehnoloogia toode

EUROLAC TÄISPIIMAASENDAJATE TOOTESARJA OMADUSED:

Kõik Eurolac täispiimaasendajad põhinevad 100% taimsetel rasvadel ja 
on toodetud pihustuskuivatamise tootmissüsteemil. Pihustuskuivatamise 
tootmissüsteem muudab rasvaosakesed väga väikesteks, 
parandades oluliselt lahustuvust ja seedivust.

Kõik Eurolac täispiimaasendajad on vees hästilahustuvad.
Kõik Eurolac täispiimaasendajad lahustuvad hästi nii külmas (15-20°C) 
kui soojas (45-50°C) vees.

Kõik Eurolac täispiimaasendajad sisaldavad Schils Protection Plus 
spetsiaalselt väljatöötatud lisandit, mis toetab soolestiku head mikro�oorat 
ja tugevdab vasika immuunsüsteemi.

Söötmiseks vasikale vanuses
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