
Bevisad kvalitet 
också för  
din häst

TALLIPRO-PRODUKTSERIE

De viktiga 
ADE-vita-
minerna 

s.13

Höut-
fodringens 
ABC 

s.19

Bra för  
magen 

s.4

Nyponets 
verkan 

s.10



2

TALLIPRO ACTIVE OCH MULTIEFFECT – BEVISAT EFFEKTIVA! 44

ORGANISKT SELEN 66

NYPONETS VERKAN PÅ HÄSTAR I TRÄNING 1010

VIKTIGA ADE-VITAMINER UNDER VÅRVINTERN 1313

HÖUTFODRINGENS ABC 1919

HÖGKLASSIGT GROVFODER 2020

BETYDELSEN AV MINERAL I HÄSTENS FODERSTAT 2222

KOMPLETTERINGSFODER 77

ANDRA KOMPLETTERINGSFODER 1616

SLICKSTENAR 1818

BIOLOGISKA FODERENSILERINGSMEDEL 1818

TALLOPRO HERBAL - KOMPLETTERINGSFODER 1111

FODER 99

BASFODER FÖR HÄSTAR 1212

VITAMINER 1414

ELEKTROLYTPREPARAT 1515

FÖR MAGENS OCH TARMENS FUNKTION 1616

OLJEPREPARAT 1515

TALLIPRO-PRODUKTSERIE



3

TalliPro-produktserien fyller 15 
år i år! Basen i TalliPro-serien, 
som framställts i Finland, har 
ända från början varit högklassi-
ga råvaror och en aktiv produkt- 
utveckling som beaktar hästens 
behov och välbefinnande. Våra 
produkter har många nöjda 
kunder bland såväl yrkestränare, 
tävlingsryttare, hästintresserade 
som hästuppfödare. Produktse-
rien utvecklas kontinuerligt. Nya 
sammansättningar garanterar 
att branschens bästa know how 
är tillgänglig också för din häst 
genom TalliPro-fodren.

TalliPro-produkterna tillverkas 
huvudsakligen på Vilomix Fin-
land Oy:s fabrik i Pemar. Vilomix 
Finland Oy har tillverkat pro-
dukter för husdjur sedan 1979. 
I fortsättningen känner du igen 
inhemskt kvalitetsarbete av lo-
gon ”PRODUCERAT I FINLAND”. 
Certifikat ISO 9001 för arbetsor-
ganisationen och ISO 14001 för 
miljöledningssystemet garante-
rar att produktionssystemen är 

moderna och produktionsmeto-
derna högklassiga och miljövän-
liga.

Vilomix Finland Oy:s verksam-
hetsprincip har ända sedan bör-
jan varit marknadsföring direkt 
till användaren. Beställningar i 
nätbutiken levereras direkt till 
dig från lagret i Pemar-butiken 
och varorna är alltid så nytill-
verkade som möjligt. Stora be-
ställningsmängder transporte-
ras behändigt direkt till stallet 
på distriktsombudets försorg. 
Distriktsombuden får regelbun-
det skolning om våra produkter 
och berättar också gärna om hur 
produkterna ska användas och 
om deras egenskaper. I Finland 
har vi 20 distriktsombud.

Utvecklingen av TalliPro-pro-
duktserien leds av landets bäs-
ta professionella inom djurut-
fodring som specialiserat sig på 
hästfoder och produkterna sam-
manställs i samarbete med trä-
nare och veterinär. 

Vi samarbetar också med de 
mest framstående hästforsk-
ningsinstituten i Europa för att 
vi ska vara säkra på att våra fo-
der fungerar och har verkan på 
hästens organism. De fäskaste 
forskningsresultaten om TalliPro 
Actives och MultiEffects buffran-
de verkan på magsyrorna hittar 
du i den här uppdaterade pro-
duktbroschyren!

Vår TalliPro-expert är  
anträffbar vardagar  
kl. 8–16 på  
tfn 010 402 7733 eller på 
myynti@tallipro.fi

Följ oss på Facebook 
www.facebook.com/
TalliPro! På vår hem-
sida finns aktuell 

information från samarbets-
kompanjoner som hör till vårt 
team, erbjudanden och artiklar 
om intressanta ämnen skrivna 
av våra experter!

DEN INHEMSKA TALLIPRO-PRODUKT-
SERIEN – BEVISAT EFFEKTIV!



Tack vare de goda forskningsresultaten kan vi rekommendera TalliPro Active och MultiEffect för att uppehål-
la magens välbefinnande bl.a. till hästar som återhämtar sig efter magsår och till tävlingshästar som lätt blir 
stressade och är hårt belastade!

TALLIPRO ACTIVE  
OCH MULTIEFFECT  
– BEVISAT EFFEKTIVA!

Olika grader av magsår är ett av de vanligaste problemen hos sporthästar. Or-
saken till detta finns både i utfodring och i stress. Hästar utsöndrar magsyror 
konstant, och då hinner magsäckens pH-värde sjunka alltför lågt mellan foder-
givorna. TalliPro Active och MultiEffect är framställda för att förebygga problem 
och stöda magens funktion. Produkterna innehåller råvaror som effektivt buffrar 
magens pH.
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Vi gjorde en vetenskaplig undersökning om produkterna MultiEffekcts och Acti-
ves verkan med titeln In vitro efficacy of a commercial antacid on equine gastric 
ecosystem. Lab To Field, Frankrike, 2017.

• I undersökningen gav vi stärkelserikt foder som är utmanande för magen. Hästarna fick 6 liter 
havre om dagen.

• 1 timme efter morgonutfodringen togs magvätska av hästarna.
• I undersökningen analyserades TalliPro Actives och MultiEffects buffrande verkan på hästars mag-

vätska och de ämnesomsättningsprodukter som bildas i magen

Lithothamium calca-
reum reagerar snabbt 
med saltsyran i mag-
säcken och minskar 

surhetsgraden.

Undersökning om hur Lithothamium calcareum som finns i TalliPro MultiEffect och Active in-
verkar på botandet av sår i slemhinnan i övre delen av magsäcken.

Magsårens svårighetsgrad hos de hästar som deltog i undersökningen indelades på en skala 
mellan 0 och 4. Hästarna fick Lithothamium vid sidan av den normala utfodringen medan un-
dersökningen pågick. Hos de hästar som fick Lithothamium kunde man se en märkbar förbätt-
ring hos såren i slemhinnan i övre delen av magsäcken efter 30 dagar (P<0,0001).

Timmar
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Kompletteringsfodren i TalliPro-produktserien har en tillsats av orga-
niskt selen. I organiskt selen är mineralet i samma form som i väx-
terna, selenometionin. När selenet är i den här formen insöndras det 

aktivt och kan också lagras i kroppen. Organiskt selen utnyttjas effektivt 
och hästen får ut den allra bästa nyttan av selenet.

ORGANISKT SELEN STÖDER ORGANISMENS MOTSTÅNDSKRAFT
Under flera år har man undersökt verkan av organiskt selen i utfodring-
en av hästen, och man har märkt att mineralet har flera nyttiga effekter 
jämfört med traditionella selenkällor, bl.a. på enzymer som fungerar som 
antioxidanter i organismen och på immunförsvaret. I blodet på hästar som 
fått organiskt selen har man uppmätt högre halter selen än hos hästar som 
fått traditionellt oorganiskt selen. Man har också märkt att enzymverksam-
heten har förbättrats.

ORGANISKT SELEN I TÄVLINGSHÄSTARS FODERSTAT
Tävlingar och träning ökar oxidationsreaktionerna i organismen. Man har 
märkt att selen har betydelse både för presationerna och för återhämt-
ningen. Selenet minskar de skadliga verkningarna av oxidationsreaktioner-
na och påskyndar återhämtningen efter prestationen. Man har märkt att 
hästar som får mera selen ur sitt foder uppnår normal puls och andning 
snabbare efter prestationer än hästar som får mindre selen.

ORGANISKT SELEN I AVELSHÄSTARS FODERSTAT
Selen spelar en viktig roll i fortplantningen och man har märkt att orga-
niskt selen verkar positivt på fruktsamheten. Organiskt selen främjar inte 
bara stoets välmående, utan det överförs också via moderkakan till fostret 
dvs. till det blivande fölet. Föl vars mödrar fått organiskt selen har högre 
selenhalt i blodet och blodets glutationperoxidasaktivitet är också högre. 
Det organiska selent överförs också till mjölken: selenhalten i mjölken har 
visat sig vara högre hos ston som fått organiskt selen. En tillräcklig tillgång 
på selen är viktig för nyfödda föl för att trygga en god start på livet.

Selengrupp

Kontrollgrupp
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        5 min  10 min  15 min
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TalliPro-foder  
som innehåller  
organsikt selen:  

Premium

Active

Sport

Breeder

Mysli

Sport Mysli

AminoPower

FerroPlus

Hiveplex

Multivitamiini

Slickmineral

Hiveral

Man har märkt 
att selen har 

betydelse både för 
prestationerna och 
för återhämtningen

ORGANISKT SELEN KOMPLETTERINGSFODER

NU ÄR 100 % AV 

SELENET ORGANISKT
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TalliPro Premium

TalliPro Breeder

TalliPro Premium är en vitaminiserad och komplet-
terande foderblandning för alla hästar och innehåll-
er nödvändiga mineral och spårämnen.

TalliPro Premiums spårämnen är tillsatta i organisk 
kelatform, och då kan de utnyttjas på bästa möjliga 
sätt.

Produkten innehåller också rikligt med biotin, och 
är därför ett utmärkt foder för att hålla pälsen och 
hovarna i gott skick. TalliPro Premiums innehåll av 
melassnitsel, korn och havsalger kompletterar hav-
ren så att fodergivan blir mångsidig.

• Innehåller nödvändiga 
mineralämnen, 
spårämnen och 
vitaminer

• Organiskt selen

• Organisk koppar, zink 
och mangan

• Smaklig pellets

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

TalliPro Breeder är framställt för att fylla digivan-
de stons och växande föls behov av mineral och 
spårämnen och tillgodose det ökade behovet av 
protein. Det innehåller rikligt med kalcium (Ca), ef-
tersom stoet förlorar mycket kalcium liksom också 
andra mineral och spårämnen med mjölken. Det 
växande fölet å sin sida behöver också kalcium för 
sin benbyggnad. 

TalliPro Breeder är vitaminberikat och innehåller 
särskilt mycket B-vitamin som är viktiga vid stress 
och ansträngning. När det gäller protein kan inte 
mängden kompensera kvaliteten. Förutom den tota-
la mängden är också proteinets kvalitet eller ami-
nosyrasammansättning viktig, eftersom proteinet 
utnyttjas sämre om det råder brist på essentiella 
aminosyror. TalliPro Breeder innehåller förutom 
mångsidiga och högvärdiga proteinkällor (soja, blå-
lusernmjöl, vasslepulver, foderjäst) också protein i 
form av enskilda aminosyror som lysin och metio-
nin. Lysin är den första begränsande aminosyran vid 
utfodring av växande föl.

• För ston och föl

• Används som tillskott 
till havre

• Innehåller nödvändiga 
mineralämnen, 
spårämnen och 
vitaminer

• Högklassigt protein och 
aminosyror

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

TalliPro Breeder 
innehåller högklassigt 

protein och 
aminosyror

KOMPLETTERINGSFODER

K-TOP STABLE OCH 

VENLA KIVINIEMI 

REKOMMENDERAR
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TalliPro Active är ett kompletteringsfoder som fram-
ställts för att trygga aktiva hästars hälsa. Active 
innehåller MSM som håller muskler och leder i skick 
och havsalgen Lithothamium Calcareum, som buff-
rar magsyran och främjar magens välbefinnande.

Active rekommenderas också för hästar som åter-
hämtar sig från magsår och som är känsliga för 
åkomman. Dessutom är TalliPro Actives stärkelse- 
och sockerhalt mycket låga, och därför kan fodret 
ges till hästar och ponnyer som är känsliga för kol-
hydrater.

TalliPro Active kompletterar foderstater som base-
ras på hö och havre med alla mineral-, spårämnen 
och vitaminer som hästen behöver.

TalliPro Active

BEVISAT  
EFFEKTIV

KOMPLETTERINGSFODER

FODER

TalliPro Hiveral är ett pulvermineralfoder som 
innehåller spårämnen i form av glycinkelat. Fodrets 
förhållande mellan kalcium och fosfor är optimalt, 
om foderstaten i huvudsak baseras på hö eller en-
silage. 

TalliPro Hiveral innehåller A-, D- och E-vitaminer.

TalliPro Hiveral

TalliPro Sport har framställts för att fylla behoven 
hos sporthästar som tränar och tävlar hårt. Sport 
innehåller spårämnen, vitaminer, aminosyror och 
energi vid sidan av viktiga mineral och betain (TMG) 
som aktiverar ämnesomsättningen.

I TalliPro Sports sammansättning har man beaktat 
E-vitaminer och B-vitaminer som är särskilt viktiga 
för hårt belastade hästar. Sports B-vitaminsamman-
sättning är unik i sin produktgrupp.

Med sin mångsidiga sammansättning komplette-
rar Sport kraftfodergivan, eftersom fodret också 
innehåller melassnitsel, blålusernmjöl, potatisprote-
in och havsalger. Dessutom har Sport en tillsats av 
rena aminosyror: lysin och metionin.

TalliPro Sport För sporthästar

• Kompletteringsfoder 
för hästmagens bästa

• Innehåller mineral, 
spårämnen och 
vitaminer

• MSM för musklernas 
och ledernas bästa

• Organiskt selen

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

• Ett kompletteringsfoder 
för hårt ansträngda 
tävlingshästar

• Innehåller nödvändiga 
mineral, spårämnen och 
vitaminer

• Används som tillskott 
till havre

• Rikligt med E-vitamin 
och B-vitamin

• Aminosyror

• Organiskt selen

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

• Kalcium/fosfor-
förhållande 2,3:1

• Utmärkt för en 
grovfoderdominerad 
foderstat

• Organiska spårämnen

• A-, D- och E-vitaminer 
tillsatta

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

TERHO RAUTIAINEN  

REKOMMENDERAR
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FODER

TalliPro Mysli och TalliPro Sport Mysli är sammanställda för att användas som enda kraftfoder. Mysli 
eller Sport Mysli tillsammans med hö blir en enkel men balanserad alternativ foderstat till din häst.

TalIiPro Mysli

TalliPro Mysli är ett mångsidigt och gott havrefritt 
foder, som kan ges till alla hästar. TalliPro Mysli har 
de mineral- och spårämnen som hästen behöver i 
rätta proportioner. Den balanserade sammansätt-
ningen är en mångsidig energikälla och innehåller 
rikligt med lättillgänglig, smältbar fiber. Fodrets kon-
sistens är flingor och är därför lämplig till kräsna 
hästar med känslig mage.

TalliPro Mysli innehåller inte bara organiskt selen 
utan också organisk zink, koppar och mangan.

TalliPro Mysli innehåller bl.a. ångvalsat korn, blålu-
sern, bitar av majs och morot, melassnitsel, bland-
melass, vete, kallpressad rypsolja och havsalger.

• Havrefritt mysli för 
hästar

• Värmebehandlat korn

• Organiskt selen

• Organisk koppar, zink 
och mangan

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

TalliPro Sport Mysli är ett mångsidigt och gott foder 
för sporthästar. TalliPro Sport Mysli erbjuder rikligt 
med energi och fodrets värmebehandlade råvaror 
kan lätt utnyttjas av organismen.

TalliPro Sport Mysli innehåller dessutom mine-
ral- och spårämnen i rätta proportioner och också 
mycket vitaminer, aminosyror och betain (TMG) som 
sporthästar behöver. Den balanserade sammansätt-
ningen är en mångsidig energikälla när hästen är 
hårt belastad.

TalliPro Sport Mysli innehåller bl.a. korn, blålusern, 
vete, bitar av majs och morot, melassnitsel, bland-
melass, växtolja och havsalger.

TalliPro Sport Mysli mysli för sporthästar

• Mysli för tävlingshästar

• Mångsidig 
råvarusammansättning

• Värmebehandlad 
spannmål

• Organiskt selen

• Rikligt med vitaminer

• Aminosyror

• Förpackningsstorlek: 
20 kg

VEERA MANNINEN  

REKOMMENDERAR
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NYPONETS VERKAN  
PÅ HÄSTAR I TRÄNING
I Danmark gjordes ett vetenskapligt försök med 74 travhästar i aktiv träning. Hästarna delades in i två grupper. Den 
ena gruppen fick placebo och den andra gruppen nyponpreparat under tre månader. De hästar som var med i försö-
ket hörde alla till samma träningscenter och var 7 år gamla i medeltal. Träningen under försöket bestod av intensiva 
intervallövningar 4 gånger i veckan. En övningsgång var omkring 45 minuter och i den tiden ingick uppvärmning 
och stretchning.

   RESULTAT

Bland de hästar som fick nyponpreparatet sjönk den neutrofila kemotaxin från värdet 30,4 till värdet 9,0 (cellernas 
rörelse per tidsenhet), vilket indikerar en bättre antiinflammatorisk aktivitet (tabell 1). I jämförelsegruppen var vär-
dena på nivån 31,5 när försöket inleddes och på 33,7, när försöksperioden avslutades efter tre månader.

Nyponpreparatet förbättrade också den antioxidativa kapaciteten avsevärt. Serumets C-vitaminhalt hos den grupp 
hästar som fick nyponpreparatet var 17 % högre än placebogruppens både 2 och 4 timmar efter utfodringen (tabell 
2).

Användningen av nyponpreparatet märktes också i hästarnas prestationer och återhämtning. Före perioden med 
försöket var hästarnas prestationstid på 1000 meter i medeltal samma. Efter testperioden på tre månader förkorta-
des prestationstiden bland de hästar som fått nyponpreparatet med i medeltal 1,1 sekunder (från 78,3 sekunder till 
77,2 sekunder). Tränarna har gjort den personliga bedömningen att de hästar som fick nyponpreparatet har varit 
spänstigare än brukligt dagen efter träningen.

     SLUTLEDNING

Den här undersökningen genomfördes och resultat uppnåddes med en hög giva (210 g nyponpreparat/dag). Resul-
taten visar tydligt att nyponpreparat har en antiinflammatorisk och antioxidativ verkan. Samma verkan har nypon 
på människan, har man konstaterat. Nypon fungerar som en antioxidant troligen därför att det innehåller så höga 
halter C-vitamin. Det C-vitamin som finns i nypon kan yttnyttjas klart bättre av hästen än askorbinsyra, visar forsk-
ningen.

Texten är en förkortning av artikeln: A randomised placebo controlled double blind study on the effect of subspeci-
es of rose hip (Rosa canina) on the immune system, working capacity and behaviour of horses. Winther et al. 2010. 
EAAP Publication No 128. The impact of nutrition on the health and welfare of horses. 5th European Workshop 
Equine Nutrition, Cirencester.
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TalliPro Herbal är en serie kompletteringsfoder som baseras på örter. Herbal-produkterna kan 
användas till stöd för hästens välbefinnande vid sidan av TalliPro-produkterna.

TALLIPRO HERBAL KOMPLETTERINGSFODER

100 % hela chia-frön. Chiafrön innehåll-
er mycket protein, aminosyror och goda 
fettsyror som är bra för huden och pälsen. 

Chia-fröna blötläggs i varmt vatten. De 
suger snabbt i sig vattnet och bildar ett 
gel.

TalliPro Chian siemen

• 100 % hela chia-frön.

• Utmärkt som tilläggsprotein

• Högklassisk 
fettsyrasammansättning

• För magens, hudens och pälsens 
välbefinnande

• Förpackningsstorlek: 2,7 kg

100 % MSM dvs. metylsulfonylmetan. MSM påskyn-
dar rehabiliteringen av muskelskador och lindrar 
ömhet och stelhet i musklerna. MSM säkerställer en 
normal funktion hos leder och senor, eftersom sva-
vel fungerar som ett byggmedel i organismen bl.a. på 
ledytor, i brosk och bindväv. En utmärkt tillskottsnä-
ring för hästar som utsätts för stor ansträngning och 
för seniorhästar.

TalliPro MSM

• 100 % MSM dvs. metyl-
sulfonylmetan

• För ledernas välbefin-
nande

• För musklernas välbe-
finnande

• Förpackningsstorlek: 
1,2 kg

100 % krossade nypon. Nypon är en 
mångsidig källa till naturliga vitaminer 
och spårämnen. Det naturliga C-vitaminet 
i nypon kan utnyttjas mycket lätt av häs-
tar och forskning visar att det minskar 
ömheten i lederna. En utmärkt tillskott-
snäring för hästar som utsätts för stor 
ansträngning och för seniorhästar.

TalliPro Ruusunmarja

• 100 % nypon, krossade

• En naturlig vitaminkälla

• Rikligt med C-vitamin som hästen 
lätt kan utnyttja

• För ledernas välbefinnande

• Förpackningsstorlek: 1,5 kg

100 % mald ingefärarot. Ingefära hör till naturens 
bästa näringsämnen mot olika sorters inflammatio-
ner och stöder ledernas rörlighet. Ingefära avlägsnar 
effektivt vätska ur hästens ben och dämpar svull-
nader och värk. Ingefära är en antibiotisk växt, och 
därför ska den ges som kur. Preparatet rekommen-
deras inte till dräktiga och digivande ston.

TalliPro Inkivääri

• 100 % mald ingefärarot

• För ledernas rörlighet 
och välbefinnande

• Förpackningsstorlek: 
450 g
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Pelleterat proteinkompletterande foder baserat på 
rybskross och rypskaka. Produktens råproteinhalt 
är 30 % och den innehåller 15 g lysin/kg. Giva till 
digivande ston 1 kg/dag, till dräktiga ston 0,5 kg/dag 
och till avvanda föl 0,5 kg/dag. Givan kan justeras 
utgående från analys av höet.

Melica Melassoitu Rypsi

BASFODER FÖR HÄSTAR

Inhemsk linfrökaka. Linfrökakan innehåller ett slem-
migt ämne, musin, som är ett traditionellt läkeme-
del för matsmältningskanalen. Dessutom innehåller 
linfrökakan fettsyrorna omega 3 och omega 6 och 
fungerar samtidigt som proteinkälla.

Hiven Pellava

Pelleterad melassnitsel. En smaklig melassnitsel som 
innehåller lättsmälta fibrer och ger foderstaten en-
ergi utan stärkelse. Melassnitseln kompletterar ut-
märkt foderstater baserade på havre. Ska svälla i 
vatten före utfodring.

Melica Melassileike

• Rybsbaserat 
proteinfoder

• Extra protein för ston 
och föl

• Förpackningsstorlek: 
25 kg

• Energi av lättsmälta 
fibrer

• Innehåller ingen 
stärkelse

• Sockerhalt 9 %

• En god tillsats i fodret

• Förpackningsstorlek 
25 kg

• Förpackningsstorlek: 
15 kg
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DE VIKTIGA ADE-VITAMINERNA
Hästen bildar själv A-vitamin av betakaroten i höet. När hästen betar på en bra vall kan den komplettera hela sitt 
A-vitaminbehov av det betakaroten som finns i gräset. Höets betakarotenhalt sjunker snabbt redan när det slås och 
fortsätter sjunka under hela lagringstiden. Men ett färskt, bladigt hö tjänar som hästen betakarotenkälla också när 
innehållet är endast en tiondedel av vallens innehåll. Hö av dålig kvalitet har ett mycket lågt innehåll av betakaroten. 
Under vårvintern är det bra att se till A-vitaminbehovet med preparat. Detta är särskilt viktigt då det gäller avelsston 
och hästar som är i hård träning. Dessa har ett ökat behov av A-vitamin.

     TABELL 1. OLIKA GROVFODERS INNEHÅLL AV BETAKAROTEN (DSM)

D-vitamin bildas när solljuset lyser på huden. Under den mörka årstiden och om hästarna har täcke på sig när de är 
ute bildas knappt något D-vitamin alls. Det måste ges som vitaminpreparat i stället. D-vitaminet är viktigt bl.a för in-
söndringen av kalcium och för ämnesomsättningen i organismen. Därför är snabbväxande föls D-vitaminbehov högt 
i förhållande till levande vikten. Färskt gräs, ensilage och hö innehåller D2-vitamin i varierande mängder. På betet 
sommartid behöver inte hästen nödvändigtvis D-vitaminpreparat.

I preparat som innehåller A- och D-vitamin tillsätter man vanligen också E-vitamin. Det finns också mycket E-vitamin 
i färskt gräs, i synnerhet i bladdelarna. I bladrikt färskt hö finns så mycket E-vitamin som 300 mg/kg ts. Färskt, hög-
klassigt betesgräs är en utmärkt E-vitaminkälla för hästar. Gräsets E-vitaminhalt börjar dock sjunka ganska snabbt 
efter slåttern. Ju längre slaget gräs är utsatt för syre och solljus, desto mera E-vitamin bryts ner. E-vitaminhalten i hö 
är ofta endast 20 % av halten i färskt gräs. E-vitaminet kan brytas ner så snabbt som på några dagar. Det är viktigt att 
se till att avelsston och hästar i mycket hård träning får tillräckligt med E-vitamin. 

ADE-vitaminer klassificeras som fettlösliga och kan lagras i kroppen. Om man tillsätter vitaminer är det bra att beräk-
na speciell hur mycket A- och D-vitamin djuren får från olika foderprodukter. E-vitaminet är ett tryggt vitamin och kan 
ges vid behov till sporthästar och avelsston i rätt stora doser.

TABELL 2. ADE-VITAMINREKOMMENDATIONER FÖR OLIKA GRUPPER AV HÄSTAR, ANTAGEN VIKT 500 KG (DSM)
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TalliPro BE-vitamin är en produkt för sporthästars 
behov. Det är på sin plats att ge BE-vitaminer ock-
så till andra hästar i olika stressiga situationer som 
sjukdom, medicinering, ändringar i foderstaten och 
avvänjning. Organismen behöver B-vitaminer bl.a. 
för utnyttjandet av kolhydrater och protein. E-vita-
minet är en viktig antioxidant som skyddar musk-
lerna.

Som en följd av mikrobverksamheten i hästens 
blindtarm och tjocktarm bildas B-vitamin. Denna 
interna syntes räcker dock inte till för att täcka be-
hovet av B-vitamin under stressperioder, eftersom endast omkring 25 % av de 
B-vitaminer som bildas i blindtarmen och tjocktarmen insöndras via tarmens epi-
telskikt till blodomloppet. Tävlingshästars behov av B-vitamin är ungefär dubbelt 
jämfört med hobbyhästars B-vitaminbehov.

TalliPro Multivitamiini är ett balanserat multivita-
min för alla hästar och ponnyer. Det är ett utmärkt 
tillskott i foderstaten under stallutfodringsperio-
den och i synnerhet för hästar som anstränger sig 
hårt, för dräktiga ston och vid sjukdomar och stress. 
Innehåller också organiskt selen!

TalliPro ADE Omega är en högklassig vitaminberikad 
laxolja. Oljan innehåller rikligt med A- och D-vitami-
ner och också E-vitamin. Omega-fettsyrorna i laxol-
jan är essentiella för organismen och får pälsen att 
glänsa. Det är viktigt med A- och D-vitaminer i syn-
nerhet under vårvintern när vitaminhalterna i lagrat 
grovfoder sjunker. ADE Omega är också en utmärkt 
produkt för avelsston före betäckningen och under 
dräktigheten. 

Vitaminer deltar i bl.a. energiproduktionen och ämnesomsättningen och ingår som delar i flera 
enzymmolekyler i organismen. Hästens vitaminbehov borde fyllas dels av de vitaminer som 
finns naturligt i fodret dels av tillsatta vitaminer. Behovet av vitamintillsats påverkas bl.a. av 
vad hästen används till, hästens hälsa och miljön.

TalliPro BE -vitamiini

TalliPro Multivitamiini

TalliPro ADE Omega

VITAMINER 

• Ett mångsidigt BE-
vitaminpreparat

• För sporthästar, vid 
pälssättning och 
ändringar i foderstaten

• Förpackningsstorlek:  
1 och 5 liter

• Ett balanserat 
multivitaminpreparat 
för hästar

• Fettlösliga ADE-
vitaminer och 
B-vitaminer

• Organiskt selen

• Förpackningsstorlek:  
1 och 5 liter

• Vitaminiserad laxolja

• ADE-vitaminkälla

• Högklassig 
syrebeständig 
förpackning

• Förpackningsstorlek:  
1 liter
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TalliPro Omega Oil Mix E-Natural ger foderstaten 
högklassiga fettsyror och lämpar sig för alla häs-
tar. Med hjälp av Omega Oil Mix E-Natural kan man 
höja energihalten i tävlingshästarnas foder utan att 
höja stärkelsehalten. Oljan innehåller i medeltal 3,5 
gånger mera energi än spannmål. Omega Oil Mix 
E-Natural innehåller Omega-3 (alfalinolensyra) och 
Omega-6 (linolsyra) fettsyror som är viktiga för or-
ganismen. Omegafettsyror behövs bl.a. för förnyan-
de av huden och cellerna, för balansering av blod-
värden (blodtryck och kolesterol), för förebyggande 
av inflammationer och för ledfunktionen. Behovet 
av E-vitamin ökar då man tillsätter olja i fodersta-
ten.

Omega Oil Mix innehåller naturligt E-vitamin i 
form av RRR-alfatokoferylasetat 1000 mg/kg!

Under hård träning eller under tävling kan hästen 
svettas så mycket som 15–20 l i timmen. Som en 
följd av att hästen svettas mycket förlorar den sto-
ra mängder salter som är viktiga för organismens 
funktioner och cellernas vätskebalans, främst natri-
um (Na), klor (Cl), kalium (K), kalcium (Ca) och mag-
nesium (Mg). En del av svetten härstammar från 
blodplasma. Ymnig svettning minskar blodplasma-
volymen (=blodvolymen), och det leder till att blod-
cirkulationen i musklerna försvagas.

TalliPro Elektrolyytti är producerat för att så nära 
som möjligt motsvara sammansättningen på hästens 
svett, för att organismens vätskebalans ska återställas. Elektrolyter deltar i orga-
nismen bl.a. med att upprätthålla cellernas syra-bas-balans och nervbanornas och 
musklernas funktion. Blodets elektrolythalt, i synnerhet Na-halten, påverkar med-
vetenheten om törst. När Na-halten i blodet sjunker alltför lågt minskar känslan av 
törst och hästen dricker inte tillräckligt för att upprätthålla vätskebalansen. Därför 
är en tillsats av elektrolyter i foderstaten när hästen svettas en väsentlig del av 
prestationen och av återhämtningen. 

TalliPro Elektrolyytti är producerad för att motsvara de salter som hästen förlorar 
i rätta proportioner. TalliPro Elektrolyytti ökar hästens vätskeintag och därför ska 
hästen alltid ha rent dricksvatten tillgängligt.

Ett elektrolyttillskott 
är väsentligt för 

återhämtningen efter 
prestationer

TalliPro Elektrolyytti

TalliPro Omega Oil Mix

ELEKTROLYTPRODUKTER

OLJEPREPARAT

• Ersätter de elektrolyter 
som går förlorade 
i samband med 
svettning

• Upprätthåller 
vätskebalansen

• Vid riklig svettning

• Förpackningsstorlek: 
2,8 kg

• Blandning av rybs- och 
linolja

• Innehåller tillsats av 
naturligt E-vitamin

• Energikälla

• Tillför goda fettsyror 
bl.a. för huden och 
pälsen

• Förpackningsstorlek:  
5 och 20 liter
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TalliPro MultiEffect innehåller väl undersökta rå-
varor för att upprätthålla matsmältningskanalens 
funktion och motståndskraften. Multi-Effect in-
ehåller bl.a. Lithothamium calcareum-havsalg, som 
buffrar magsyrorna, linfrökross och ProGut-jästpre-
parat.

TalliPro MultiEffect rekommenderas speciellt till 
hästar som rehabiliteras efter magsår, till hästar 
med mag- och tarmstörningar (t.ex. lös eller hård 
spillning), i samband med foderbyten och för att 
upprätthålla motståndskraften i stressituationer. 
Den bättre motståndskraften märks bl.a. av mäng-
den antikroppar i blodet och antikroppshalten sti-
ger också i stoets mjölk. Talli-Pro MultiEffect är ock-
så lämpligt som standardfoder.LÄS MER 

PÅ SIDAN 3

FÖR MAGEN OCH TARMKANALEN

ANDRA KOMPLETTERANDE FODER

TalliPro MultiEffect

• Förebygger magsår hos 
hästar

• Buffrar hästens 
magsyror

• Progut tarmförbättrare

• Bevisat effektiv

• Förpackningsstorlek: 
7,5 och 20 kg

Det är viktigt att speciellt sporthästar får tillräckligt 
med järn. En häst i hård träning är en elitidrotta-
re, som måste få sitt behov av järn för att undvika 
anemi och för att hålla prestationerna på topp. He-
moglobinet i de röda blodkropparna innehåller 60 % 
av kroppens järn. Hemoglobinet transporterar syre i 
blodet och en tillräcklig tillgång på syre i musklerna 
är avgörande för goda prestationer.

Ett tillräckligt tillskott av järn förhindrar dock inte 
anemi. Det som är viktigt är järnets kemiska form. 
Järnet i TalliPro FerroPlus är järnglysinat som in-
söndras lätt. Förutom järn av god kvalitet, är det 
viktigt att ge ett tillskott av spårämnen som främjar 
järninsöndringen. Dessa finns i TalliPro FerroPlus.

TalliPro FerroPlus

• Järn som insöndras lätt

• Spårämnen och 
vitaminer som främjar 
järnets insöndring

• För hästar under hård 
belastning

• För konvalescenter

• Används som kur

• Förpackningsstorlek: 
1 kg

För matsmältnings-
funktionen och mot-

ståndskraften

MANNOPROTEINER:
• hindrar skadliga bakterier att 

fästa sig i tarmväggen

OMEGA-FETTSYROR:
• Av oljan som finns i kallpressat 

linfrökross får hästen högklassi-
ga omega 3- och omega 6-fettsy-
ror för hudens och pälsens bästa.

NUKLEOTIDER:
• förbättrar motståndskraften
• främjar utvecklingen av tarmy-

tan
• främjar tillväxten av mikrober 

som påverkar tarmfunktionen

BETAGLUKANER: 
• främjar motståndskraften

LITHOTHAMIUM CALCAREUM:
• buffrar effektivt syrahalten i 

magsäcken och upprätthåller rätt 
pH-värde i magen

FIBRER:
• TalliPro MultiEffects fibrer och 

linfrökrossets slemämne, musin, 
håller igång tarmrörelserna. 

BEVISAT  
EFFEKTIV
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Hivetiini som innehåller rikligt med biotin under-
håller i synnerhet hovarna och pälsen. Hivetiini 
innehåller dessutom koppar och zink i form av lätt- 
insöndrad gycinkelat. Hivetiini innehåller viktiga 
beståndsdelar för bildningen av hovarnas hornväv-
nad. När det blir problem rekommenderas en 6 må-
naders kur, eftersom hoven nybildas långsamt.

En spårämnesblandning som innehåller organiskt 
zink, koppar och mangan för hästar och ponnyer.

TalliPro Max4Motion innehåller fyra verkande sub-
stanser: kollagenhydrolysat, hyaluronsyra, kondroi-
tinsulfat och glukosamin.

Flytande hyaluronsyrapreparat som 
upprätthåller funktionen hos hästens 
leder. En dagsdos innehåller 200 mg 
hyaluronsyra.

TalliPro Max4Motion

TalliPro Hiveplex

TalliPro Hyaluronihappo

TalliPro Hivetiini

TalliPro AminoPower är framställt för sporthäs-
tars behov för bättre prestation, för utvecklingen 
av muskler och för att främja återhämtningen efter 
prestationer. Produkten passar utmärkt att använ-
das både till tävlande hästar och till att stöda mus-
kelutvecklingen hos unga hästar och till konvale-
scenter. TalliPro AminoPower innehåller de viktiga 
aminosyrorna lysin, metionin och karnitin för musk-
lernas utveckling och utnyttjandet av protein, och 
rikligt med antioxidanter, E-vitamin och organiskt 
selen som skyddar musklerna.

TalliPro AminoPower

• För utveckling av 
muskler och vid hård 
ansträngning

• Innehåller de viktigaste 
aminosyrorna

• E-vitamin och organiskt 
selen

• Förpackningsstorlek: 
1 kg

• Rikligt med biotin

• För hovarnas tillväxt 
och välbefinnande

• Organisk zink och 
koppar

• Förpackningsstorlek: 
1,6 kg

• Organiska spårämnen

• För hovar och päls

• För komplettering av 
spårämnesbehovet

• Förpackningsstorlek: 
2 kg

• Kraftig, flytande 
hyaluronsyraprodukt

• För att hålla lederna i skick

• God!

• Förpackningsstorlek: 1 liter

• Kollagen, hyaluronsyra, 
kondroitinsulfat, 
glukosamin

• Vid hård ansträngning

• För seniorhästar

• Förpackningsstorlek: 
850 g

Max4Motion rekommenderas särskilt 
till hästar som är hårt ansträngda, till 

konvalescenter och gamla hästar.
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TalliPro Nuolumineraali är en utmärkt mineral- och 
spårämneskälla på betet och i lösdrift. Tack vare sin 
balanserade sammansättning är det också lämpligt 
som enda mineral- och spårämneskälla till vuxna 
hästar och ponnyer som i huvudsak utfodras med 
grovfoder. Kalcium- och fosforförhållandet är 2,8:1.

Biotal Biostable är ett biologiskt ensileringsmedel 
avsett speciellt för hösilage för hästar (torrsubstans 
50–75 %). Lactobacillus Buchneri som finns i Biosta-
ble förhindrar bildning av jäst och mögel och varm-
gång efter att balen öppnats. En påse räcker till 25 
ton hösilage.

TalliPro Stable, som innehåller Lactobacillus Buch-
neri, är ett biologiskt ensileringsmedel för hösilage 
(torrsubstans 50–75 %). Lactobacillus Buchneri fö-
rebygger effektivt varmgång och tillväxt av jäst och 
mögel efter att balen öppnats. En påse räcker till 25 
ton hösilage. TalliPro Stable kan också användas för 
att ensilera halmbalar, och då räcker en påse till 50 
ton halm.

SLICKSTENAR

BIOLOGISKA FODERENSILERINGSMEDEL

TalliPro Nuolumineraali

TalliPro Stable

Biotal Biostable

• En slicksten för bete 
och lösdrift

• Lämpligt också som 
enda mineralfoder

• Organiskt selen

• Förpackningsstorlek: 
10 kg

• Mjölksyrapreparat för 
hösilage

• Hindrar tillväxten av 
jäst och mögel

• Förebygger varmgång

• Mjölksyrabakteriepre-
parat för hösilage

• Hindrar tillväxten av 
jäst och mögel

• Förebygger varmgång 
i balen
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Hästen är ett betande djur och äter därför fiberrikt grovfoder. I naturen äter hästen 10–15 tim-
mar om dygnet och håller inte upp med ätandet mer än 3–4 timmar. Tillgången på grovfoder 
påverkar hästens hälsa, välbefinnande och prestationer. En alltför knapp tillgång på grovfoder 
leder lätt till beteendestörningar som sniffning eller vävning. Typiska ändringar i hästens be-
teende är också att den leker med vatten och att den dricker mycket. Om grovfoder inte finns 
tillgängligt, kan hästen också äta strö. Hos hästar som inte haft tillräckligt med grovfoder har 
man hittat ända upp till 3,5 kg spånor i deras mage.

HÖUTFODRINGENS ABC

För att säkerställa matsmältningskanalens välbefinnande, borde hästen få 1,5 kg ts grovfoder/100 kg levande vikt. För 
att hästen ska kunna leva på ett arttypiskt sätt, borde grovfoder finnas tillgängligt minst 8 timmar om dygnet, men 
helst 10 timmar utan långa pauser i tillgången på grovfoder.

För litet motion kombinerat med mycket hö kan leda till fettbildning. I sådana situationer kan man göra höintaget 
långsammare med bl. a. finmaskiga hönät. Halm av god kvalitet är också ett bra grovfoder. Halm bör dock tas med i 
foderstaten småningom och dess mängd i den dagliga grovfodergivan får vara högst 30 %. När hästen ska banta kan 
man begränsa grovfodergivan till 1,25 kg ts/100 kg levande vikt. Men det är bättre att utfodra med grovfoder som 
innehåller litet energi än att kraftigt dra ner på den dagliga fodermängden.

Det lönar sig att välja lättsmält och energirikt grovfoder åt en häst som är i hård träning, vilket minskar behovet av 
en stor kraftfodergiva och därmed minskar också risken för bl.a. magsår. Om skörden bärgas samtidigt, är höets (torr-
substans 85 %) och hösilagets (torrsubstans 50–70 %) smältbarhet likadan, dvs. denna faktor har inte påverkat utnytt-
jandet av näringsämnena. Skördetidpunkten, dvs. tillväxtgraden hos gräset, är den viktigaste faktorn som påverkar 
smältbarheten. Sent skördat fiberrikt hö smälter sämre än tidigt skördat proteinrikt hö. Också växtslaget påverkar 
höets smältbarhet. T.ex. blålusern har bättre smältbarhet än stråväxter.

Man måste också vara observant på höets kvalitetsskillnader. När man tar i bruk ett nytt höparti skall det introduce-
ras småningom, på samma sätt som med ändringar i kraftfodret. Variationer i höets torrsubstanshalt och närings-
ämnessammansättning leder båda till förändringar i tamens mikrobflora. Ändringar i höets råproteinhalt märks av 
pH-värdet i tarminnehållet i blind- och tjocktarmen till och med tre veckor efter ändringarna i foderstaten. Variatoner 
i torrsubstanshalten påverkar mikroberna och också torrsubstanshalten i blind- och tjocktarmen. Ändringar i grovfo-
dergivan ökar risken för kolik under sju dagar och i vissa fall ända till 28 dagar. Om hökvaliteten ändras märkbart, är 
det bäst att ha en övergångstid på 2–3 veckor, fastän det skulle bli besvärligt i praktiken.
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Grovfodret är huvudparten av hästens fodergiva och är därför grunden för hela utfodringen. Ett 
högklassigt grovfoder innehåller inte bara fibrer utan också näringsämnen: energi, proteiner, 
mineral, spårämnen och vitaminer. Näringen i grovfodret finns i växtens blad och fibern finns i 

strået. Det är viktigt att faställa exakt skördetidpunkt för att man ska kunna skörda ett grovfoder med 
näringsämnen i rätta proportioner.

Genom en foderanalys får man värdefull information om näringsinnehållet i grovfodret. Den infor-
mation som analysen ger kan man utnyttja när man utarbetar en balanserad, ekonomisk och hälsosam 
foderstat åt hästen. Det som ska analyseras är torrsubstansen, fibrerna, råproteinet, det smältbara råpro-
teinet (SRV) och energihalten (MJ). Men hjälp av foderanalysen kan man också utreda fodrets mineral- och 
spårämnessammansättning. 

Kvaliteten på grovfodret ska granskas organoleptiskt (mögel, damm) vid varje utfodring. Ett grovfoder 
av dålig kvalitet är alltid en hälsorisk för hästen.

Hösilage är balat och inplastat foder vars torrsubstans är över 50 %. Ensileringen baseras på mjölksy-
rajäsning, men på grund av den höga torrsubstanshalten sjunker pH-värdet inte lika lågt som hos t.ex. 
förtorkat ensilage. Ensileringsproblemen med hösilaget är angrepp av mögel och jäst. Mögel- och jästan-
grepp leder till varmgång och näringsförluster och slutligen till att hela balen måste kasseras.

HÖGKLASSISKT GROVFODER
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De mjölksyrabakteriepreparat för ensilering av hästfoder som Vilomix Finland Oy framställt innehåller 
den unika Lactobacillus Buchneri-bakterien. Lactobacillus Buchneri omvandlar den mjölksyra som uppstår 
i balen till jäsningsprodukter som ättiksyra, propylenglykol, propionsyra och propanol. Dessa fyra slut-
produkter minskar tillsammans kraftigt tillväxten av jäst och mögel i balen. Biotal Biostable och TalliPro 
Stable förhindrar varmgång i balen när den öppnats. 

På grund av den höga torrsubstanshalten ska hösilaget balas tillräckligt tillpackat. Man ska vara ob-
servant på hur hösilaget inplastas, så att balen blir tillräckligt lufttät. Det kan vara bra att använda två 
gånger mera plastlager än till vanligt förtorkat ensilage. Fördelen med högklassigt hösilage jämfört med 
torrt hö är att det dammar mindre och kan lagras utomhus.

Lactobacillus Buchneris förmåga att förhindra varmgång i hösilage har bevisats i finländska försök där 
man jämfört olika ensileringsmedel. En undersökning gjord av MTT visade att det mjölksyrabakteriepre-
parat som innehöll L. Buchneri förhindrade effektivt varmgång under hela tiden för undersökningen, dvs. 
12 dagar. I jämförelsefodret utan ensileringsmedel började varmgången redan tre dagar efter att balen 
öppnats.

Dagar efter att silon öppnats

Te
m

pe
ra

tu
rs

te
gr

in
g

Ensileringsmedel  förhindrar  varmgång i hösilaget. Jaakkola m.fl. 2008 
Maaseudun tiede 2/2008

2

5

10

15

20

25

30

35

40

4 6 8 10 12

Inget ensileringsmedel

Mjölksyrabakteriepreparat 1

Mjölksyrabakteriepreparat 2

Kemiskt ensileringsmedel  
(propionsyrabaserat)

Mjölksyrabakteriepreparat 2  
+ L. Buchneri

L. Buchneris unika 
verkningsmekanism 
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Alla hästar behöver en mineraämneskomplettering utöver hö och havre. Mineral- och spårämnen har 
flera uppgifter i organismen.

Mineral- och spårämnen behövs som
1 byggkomponenter i vävnader och organ: i synnerhet i skelett, muskler och tänder
2 i elektrolyter för att uppehålla vätskebalansen
3 katalysatorer i enzym- och hormonfunktionerna

En balanserad mineralutfodring är viktig, eftersom mineral- och spårämnena arbetar tillsammans 
i organismen. Överskott av eller brist på ett mineral försvårar utnyttjandet eller insöndringen av 
ett annat. I utfodringen av hästen får förhållandet mellan kalcium (Ca) och fosfor (P) den största 
uppmärksamheten. Hela fodergivans Ca:P borde vara omkring 1,4:1 hos vuxna hästar. Växande föl 
och digivande ston har ett utökat beov av kalcium. Hos växande föl är ett lämpligt Ca:P 1,8:1 och hos 
digivande ston 1,6:1.

MINERALÄMNENAS  
BETYDELSE I HÄSTENS  
FODERSTAT

Kalcium (Ca) är ett av skelettets byggmaterial och deltar i nervsystemets och msklernas 
funktion. Det behövs för blodkoaguleringen och för att upprätthålla syra-basbalansen i 
organismen.

Fosfor (P) är ett av skelettets byggstenar och deltar i utnyttjandet och transporten av fett 
(ATP), deltar i bildningen av aminosyror och fosfolipider och i att upprätthålla vätske- 
och syra-bas-balansen i organismen.

Natrium (Na). Merparten av natriumet finns i vätskan utanför cellerna i blodets serum, 
där det reglerar vätske- och syrabasbalansen i organismen. 

Magnesium (Mg) deltar i omsättningen av kolhydrater och fetter, fungerar som 
enzymernas aktivator, deltar i muskelverksamheten och i utnyttjandet av energi. 

Kalium (K) reglerar cellernas interna vätske- och syra-basbalans, upprätthåller 
musklernas reaktionsförmåga.

Ca

P

Na

Mg

K
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PRODUKTER SOM  
KOMPLETTERAR 
TALLIPRO-SERIEN

I Vilomix Finland Oy:s urval hittar du produkter som är lämpliga 
för hästar och som kompletterar TalliPro-serien bl.a. havsalg, 
foderjäst och äppelvinsättiksyra 

Cremer, tvätt- och desinficeringsmedel: 
Hivesan Pro – antiseptisk creme bl.a. vid inflammation i 
gångjärnsleden 
Desinfektionspray – för desinficering av sår 
Agrosan Dry Out – torrdesinficeringsmedel 
Parvocide H Plus – desinficeringsmedel 
Farm Wash Color – tvättmedel 

För bekämpning av skadedjur: Raxon-flugfällor, Raxon Rae, Na-
vetta-Radar spray, Agita-flugmålfärg och ett stort urval produk-
ter avsedda för bekämpning av möss och råttor av professionel-
la.

Tilläggsuppgifter om Vilomix Finland Oy:s produkter och 
om distriktsombuden hittar du på adressen:   

www.vilomix.fi
Du kan också ringa till vår TalliPro-expert  

(må-fre kl. 8-16) 

tfn. 010 402 7733
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Vilomix Finland Oy
Yrittäjäntie 1,
21530 Pemar
tfn 010 402 7700
www.tallipro.fi

I FRÅGA OM STORA PARTIER,  
AV DITT DISTRIKTSOMBUD!

Aarikka Anssi
Satakunda
Västra Birkaland
0400 566 884

Koskenmäki Petri
Alajärvi-Jyväskylä
045 110 7597

Hollo Martti
Birkaland- 
Tavastland
050 550 6270

Härkin Petri
Nurmes-Lieksa
040 593 6001

Kivilahti Hannu
Norra Finland
0400 321 601

Korpi Kauko
Södra Österbotten
045 162 7555

Lappi Paavo
Kiuruvesi
0400 176 321

Tauti Tomi
Kouvola- 
Villmanstrand
050 584 7597

Pakkala Jukka
Punkalaidun
0500 231 583

Pakkala Veli-Matti
Loimaa-Huittinen
0500 331 268

Pekkarinen Erkki
Perhojoki-Lestijoki
050 344 2518

Puurula Markus
Ylivieska-Nivala
044 532 4416

Rimpiläinen Heikki
Sotkamo
040 545 6183

Seilonen Kari
Juva
040 561 5257

Ström Carl-Johan
Vasa
0500 662 650

Suppi Merja
Lahtis-Kouvola
0400 358 015

Turunen Antti
Rääkkylä
044 051 1220

Turunen Veli
Nilsiä
040 569 2613

Uutela Jarkko
Åbo-Helsingfors
0400 535 107

Ylitalo Tero
Lahtis-Helsingfors
0400 775 152

Yrjänen Touko
Raumo-Åbo
0500 121 848

INHEMSKA 
HÄSTFODER 

I NÄTBUTIKEN

E-postadresser: 
fornamn.efternamn@vilomix.farm


