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BALTIC AGRO PAKUB LIHAVEISEKASVATAJATELE ... 

• Proteiin- ja energiasöödad 

• Teravili 

• Söödavalmistamise tarvikud 

• Söödameistri teenus 

• Proteiini kontsentraadid mahedatele farmidele 

• Söödakarbamiidi segud 

• Puistes ja granuleeritud standard mineraalsöödad lihaveistele (ammedele, 
pullidele, mahedatele, jne.) 

• Eritellimusel mineraalsöödad vastavalt söötmistüübile    

• Mineraalsöödad lisanditega vastavalt vajadusele (Levucell® SC, Alkosel, 
Agrimos, Melofeed) 

• Crystalyx, Supalyx ja Lifeline pangemineraalid ( ka küüslauguga ja ka 
mahedatele farmidele)  

• Refraktomeeter ternespiima kvaliteedi määramiseks 

      



PROTEIIN- JA ENERGIASÖÖDAD 
 

Kuumpressitud rapsikook Scanola Baltic  EUR/t   

      

Jaanuar 263.- Painkülas autole laadituna 
Jaanuar- Märts  262.- Painkülas autole laadituna 
Jaanuar- Juuli  259.- Painkülas autole laadituna 
Jaanuar- Oktoober  250.- Painkülas autole laadituna 
Jaanuar- Detsember 245.- Painkülas autole laadituna 
* Granuleeritult +3EUR/t     
* BigBagi pakendatult +14EUR     
      
Mais EUR/t   
      
Jaanuar  177.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
Jaanuar- Jahvatatud mais 188.- Kaarmas autole laadituna 
Veebruar  178.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
* tarnitud hind kehtib täiskoormale (u. 25t)     
* tarneaeg u. 2 tööpäeva     
      
Sojašrott EUR/t   
      
Jaanuar  463.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
Feebruar 463.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
Märts- Aprill 455.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
Mai- Juuli  421.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
August- Oktoober  414.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
November- Jaanuar (2015) 401.- Tarnituna kliendini v.a. saared 
* hinnad kehtivad täiskoormale (u. 24t)     

      
Söödaviljad EUR/t   
      
Söödanisu 184.- Autole laadituna 
Oder 161.- Autole laadituna 
Kaer 110.- Autole laadituna 
Tritikale 162.- Autole laadituna 
Hernes 205.- Autole laadituna 
* Söödaviljade saadavust ladudes küsige oma kliendihaldurilt.     



SÖÖDAVALMISTAMISTARVIKUD 

• Bioloogilised silokindlustuslisandid 

• Lalsil CL HC- madal KA, kõrge  suhkrusisaldus, kergesti sileeruv rohumass 

• Lalsil PS HC- madal KA, liblikõielised+kõrrelised- raskemini sileeruv 
rohumass 

• Lalsil Dry HC- kõrge KA, liblikõielised+kõrrelised-avamisjärgne stabiilsus 

• Lalsil Fresh- maisisilo valmistamiseks (L.Buchner) 

• Keemilised silokindlustuslisandid 

• AIV 2 Plus- otseniitelisele märgsilole, rasked tingimused 

• AIV 2000 Plus- närvutatud silole, silopallidele 

• Propcorn Plus- niiske teravilja säilitamiseks, heina säilitamiseks sööda 
ülepritsimiseks 

• Silokiled, pallivõrgud-ja kiled, kattevõrgud, linnuvõrk, põhurullide kaitse 
materjal 

• Silovalmistamisteenus 

 



MOBIILNE JÕUSÖÖDAVESKI – „SÖÖDAMEISTER“ 

• 3 autot, mis jahvatavad ja muljuvad 
teravilja, samuti valmistavad 
jõusööta kliendi juures kodus või 
BA vaheladudes 

• Jõusööda valmistamine nii 
sigadele, kui ka veistele ja 
lihaveistele 

• Toodame jõusööta ja teeme 
jahvatusteenust täna  4000 tonni 
kuus 

• Auto tootlikkus 10 tonni tunnis 

• Segamistäpsus 1:100000 

• Imemisvoolikute pikkus 50 m 

 

 



PROTEIINIKONTSENTRAAT MAHEDATELE FARMIDELE 

    Retsept: 

• Mahe tritikale                 10,6 % 

• Mahe rukis                       5,0 % 

• Mahe rohujahu                 5,0 % 

• Mahe päevalillekook      25,0 % 

• Mahe nisuklii                    1,7 % 

• Mahe rapsikook              42,6 % 

• Mahe põlduba                   5,0 % 

• Mahe soja                         5,1 % 

      Kokku:                              100,000 % 

 
• Toorproteiin -  27,11 % 

• Seeduv proteiin  - 22,4 % 

• Toorrasv  - 9,51 % 

• Toorkiud - 12,52 % 

• VPB  - 105,12 g 

• Niiskus – 8,78 % 

• Ca - 4,37 g 

• P - 8,27 g 



SÖÖDAKARBAMIIDI  SEGUD VEISTELE 

• 2 erinevat retsepti : 

 ViloMin 7140488 Urea 50/50, 50 %-lise karbamiidisisaldusega, lisamismäär 50-300 g 

 ViloMin 7140487 Urea 80/20, 80%-lise karbamiidisisaldusega, lisamismäär 30-200 g 

•  Kasutamine: Karbamiidi lisamismäära arvutamisel arvestatakse 25 g karbamiidi/100 kg   
looma kehakaalu kohta. 

•  Analüütiline koostis  80/20:    

•  Toorproteiin 230,5 %      Toortuhk 18,0 % 

       Kaltsium 1,3 % 

       Naatrium 0,1 % 

       Magneesium 0,7 % 

       Väävel 0,8 % 

        



MINERAALSÖÖT LIHAVEISTELE (MITTE MAHE) 



MINERAALSÖÖT MAHEDATELE FARMIDELE 



MINERAALSÖÖT AMMEDELE 



MINERAALIDE PULBERSÖÖDAAUTOMAADID 



PANGEMINERAAL LIFELINE PRE-CALVER 

Analüütiline koostis: LIFELINE Pre-Calver 

Kaltsium, % 3,5 

Magneesium, % 10 

Naatrium, % 6,6 

Suhkrud, % 25 

Proteiin, %   

Seleen, mg/kg 20 

Koobalt, mg/kg 75 

Jood, mg/kg 500 

Mangaan, mg/kg 3000 

Tsink, mg/kg * 3000 

Vask, mg/kg * 1000 

A-vitamiin, RÜ/kg 250000 

D3-vitamiin, RÜ/kg 50000 

E-vitamiin, RÜ/kg 5000 

* kaitstud mikromineraalid 

• Tõstab ternespiima kvaliteeti 

• Parandab lehmade ja vasikate vitamiini- ja 
mineraalainete  tasakaalu 

• Kergendab poegimist, aitab kaasa tervete ja 
elujõuliste vasikate sünnile 

• Sisadab pärmi 

• Kasutamine:  Soovituslik kasutamine 150 
g/loom/päev. 

• 22,5 kg pang arvestatuna 10 kinnislehma või tiine 
mullika kohta 

• 100 kg pang arvestatuna 40 kinnislehma või tiine 
mullika kohta   

 



CRYSTALYX PANGEMINERAALID LIHAVEISTELE 

Crystalyx Bullyx 
  

•  Suurendab lihaveistel söömust ja sööda 

seeduvust. 

 

•  Suurendab vatsamikroobide arvu. 

 

•  Paraneb juurdekasv lisaenergia- ja 

toitainete arvelt. 

 

•  Toetab vatsa ainevahetust suurenenud 

süljeerituse ja mikroobide aktiivsuse 
kaudu. 



ORGANYX GARLIC 

•  Sisaldab küüslauku, mis aitab hoida 

loomadest eemal kärbsed ja nõelavad 

putukad. 

 

•  Sisaldab olulisi mineraalaineid ja 

vitamiine rohusööta söövatele 

noorloomadele, lihaveistele ja 

lammastele. 

 

•  Sisaldab suures koguses suhkrut, 

mis aitab parandada karjamaarohu 

söömust. 

  

•  Pakend: 22,5 kg ja 80 kg. 



TERNESPIIMA KVALITEEDI MÄÄRAMISEKS-
REFRAKTOMEETER BRIX 0-32 

• Refraktomeetrid on optilised instrumendid vedelike 
murdumisnäitaja määramiseks, mõõtes, kui palju valgust 
murdub, kui kiir läbib vedeliku. Proteiini ja suhkru hulk 
vedelikus kutsuvad edasi valguse murdumise. 

• "Brix" skaalat kasutatakse palju suhkrusisalduse 
määramiseks siirupis, mees ja veinis. Lisaks sellele,  saab 
kasutada  Brix skaalat, et mõõta piima kuivainelist koostist. 

• Globuliinide hulk, mis moodustab põhilise osa proteiinist 
ternespiimas, on tugevas korrelatsioonis valgushulgaga, mis 
murdub, kui ta läbib vedeliku. 

• Refraktomeetrid on piisavalt täpsed, taskukohased, 
vastupidavad, ja mõõtmistulemused ilmuvad otsekohe. 

• Olemas digitaalsed ja optilised variandid 

 



TERNESPIIMA KVALITEEDI MÄÄRAMISEKS-
REFRAKTOMEETER BRIX 0-32 

• Brix 0-32 kasutatakse immuunoglobuliinide sisalduse 
määramiseks veiste ja hobuste ternespiimas 

• Lihtne käsitseda 

• Aitab mõnest tilgast ternespiimast, mida tilgutatakse 
refraktomeetrile 

• Ternespiim ei pea olema eelnevalt jahutatud 
toatemperatuurini 

• Seade kalibreeritakse dest. veega 0-i 

• Skaala 0-st 35-ni. 

• Skaala > 22 näitab kõrget antikehade arvu ternespiimas 

• Skaala näit 18-21, selline ternes sobib kasutamiseks 2. ja 
3. jootmiskorral 

 



AITÄH KUULAMAST! 


