
Tuotteet saatavilla Tuottajan Maidon Valmakaupoista

Katso lähimmän myymäläsi yhteystiedot ja aukioloajat osoitteesta: www.tuottajainmaito.fi

Kotimainen kauppaketju kaikille asiakkaille

Valmakaupan tarjouksia 
touko-kesäkuussa

17179090
/ltk/ltk

Kypsä korvapuusti 30 kpl, lak-Kypsä korvapuusti 30 kpl, lak-
toositon, pakastetoositon, pakaste  
(7,96 €/kg)(7,96 €/kg)

Riisipiirakka 45 kpl, Riisipiirakka 45 kpl, 
laktoositon, pakastelaktoositon, pakaste
(2,78 €/kg)(2,78 €/kg)

10100000
/ltk/ltk

551515
/pss/pss

Gratiinikasvikset 2,5 kg, Gratiinikasvikset 2,5 kg, 
pakastepakaste  
(2,06 €/kg)(2,06 €/kg)

Mansikkajuustokakku 1,5 kg, Mansikkajuustokakku 1,5 kg, 
12 palaa, pakaste12 palaa, pakaste
(11,27 €/kg)(11,27 €/kg)

16169090
/kpl/kpl

Kylmäsavu kirjolohifilee Kylmäsavu kirjolohifilee 
400–900 g, viipaloitu, 400–900 g, viipaloitu, 
pakaste, Suomipakaste, Suomi

27275050
/kg/kg



Kesäkuun 2021 tarjoukset

Valmaverkkokauppaan pääset kätevästi suoraan Valmasta: valma.valio.fi
→ klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa ostoskärryn kuvaa. Lisätietoja tuotteista valio.fi

Maitoautotoimituksiin tuotteet voit tilata kätevästi suoraan 
verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös  puhelimitse

 omasta  osuuskunnastasi.

sis. alv. 14%sis. alv. 24% sis. alv. 24% sis. alv. 24%sis. alv. 14%

32,32,5050
784003

784004 sis. alv. 14%

26,26,7070Valma Laidun- 
Magnesium 
20 kg

784002 sis. alv. 14%

26,26,7070Valma Lypsy-
Calsium 
20 kg

Valma 
Umpi-Dry 
20 kg

Bio vedinvoide 2,5 l
Si säl tää aitoa me hi läis va haa ja  
elin tar vi ke kel pois ta val ko va se lii nia.

• Ve de tön
• Ihoa hoi ta va
• Ei liu ke ne ve teen
• Antaa hyvän suo jan au rin gon 

sä tei lyä vas taan

sis. alv. 24%
24,24,0000

622245

Kärpäshävite Aptaor FS5 
520/450 ml
Lentävien hyönteisten torjuntaan  
kotieläinsuojissa.
Annostelu: Valmistetta sumutetaan 
3-4 sek/30 m3. Sumutuksen jälkeen tila 
pidetään suljettuna noin 10 minuuttia. 
Enintään kaksi käsittelyä vuorokaudes-
sa samassa tilassa.

sis. alv. 24%

14,14,9090
625169

Startti Pro-Hapote 5 kg
Maidon sekaan helposti sekoittuva 
jauhe, jolla saadaan helposti lasket-
tua maitojuoman pH ja lisättyä juo-
maan vasikan tarvitsemia hivenai-
neita. 
Vasikoille suunniteltu täydennysrehu, 
jonka avulla hapotat vasikalle tarjoil-
tavan maitojuoman helposti.

sis. alv. 14%

13,13,9090
9009

Nännipesu 5 l
Kotimainen pesuaine vetimille.
Nännipesu pesee utareet puh-
taiksi ja auttaa pitämään ihon 
kunnossa. Turvallista käyttää, sil-
lä se ei sisällä hajusteita. Tuote 
on erittäin riittoisaa ja sen käyt-
tö on edullista. Sopii myös koko 
eläimen pesuun.

sis. alv. 24%
17,17,8080

621100

Lehmän 
Magnesium 
pasta 4x410g/pkt

Viri Sun 10 kg

Viri Sun 
5 kg

UV-suojakerroin 8.

Huom! Uusi 
pakkauskoko 10 L

Loppuerä 
edullisesti.

Huom! Astian koko 
muuttuu.

Valma nuolusangot, jatkuvasti 
edulliseen hintaan!

632616

sis. alv. 14%

14,14,3030

625485

sis. alv. 24%

106,106,0000

sis. alv. 24%

56,56,0000
620554



AIV.FI/ASSA

© 2021 Eastman. Tässä viitatut Eastman-tuotemerkit ovat Eastmanin tai sen tytäryhtiöiden  
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AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

Tuoteneuvonta 
020 710 8484

Älä anna seosrehun 
lämmetä!

AIV Ässä Na voi parantaa rehun 
stabiilisuutta jopa yli 40 tuntia! 
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AIV Ässä Na  
3 l/t

AIV Ässä Na  
2 l/t

Ei 
ainetta

AIV Ässä Na -liuos on tehokas ratkaisu seosrehun
lämpenemisongelmaan. Ässän kaliumsorbaatti ja
propionihappo ehkäisevät hiivojen sekä homeiden
kasvua – ja muurahaishappo vähentää haitallisten
bakteerien määrää.

• Aloita käyttö annostelemalla tuotetta
seosrehuvaunuun 3 l/t seosrehua,
sekoita huolellisesti.

• Säädä annostelua seuraavina päivinä
tarpeen mukaan.

• Saatavilla 30 l, 200 l ja 1000 l pakkauksissa
sekä irtotoimituksena.



VARMISTA OIKEA  
SUUNTA KANSSAMME

PAREMPI  
TUOTTAVUUS

KILPAILU-
KYKYINEN HINTA

OIKEAT 
REHUT

SUJUVAT 
NOUDOT

Asiantuntijamme 
auttavat ruokinnan 
suunnittelussa ja 
rehustuksessa. 
Optimaalisella 

ruokinnalla saat 
parhaan tuoton 
ja voit säästää 

vuodessa tuhansia 
euroja. Palvelut 

ovat tuottajillemme 
maksuttomia.

Maksamme 
kilpailukykyisen 

hinnan välitys- ja 
teuraseläimistäsi. 
Myydessäsi sekä 

välityseläimet 
että teuraseläimet 
meille, maksamme 

molemmista 
korkeamman hinnan.  

Nautarehuistamme 
löydät vaihtoja 

kaikkiin tuotannon 
vaiheisiin. Kaikki 

rehumme on 
kotimaisia ja 

vastuullisesti tehtyjä. 
Maksamme A-Rehuja 

käyttäville tiloille 
myös rehulisän 
teuraseläimistä. 

Noudamme välitys- 
ja teuraseläimet 

nopeasti ja 
täsmällisesti. Voit 

valita itsellesi parhaan 
tavan eläinten 
ilmoittamiseen. 
Hankimme lihaa 
kaikista maan 

postiosoitteista 
ja maksamme 

kaikille tilit samoilla 
periaatteilla.

Haluamme olla paras kumppani tilasi kehittämisessä. 
atriatuottajat.fi
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TUOTTAJAIN MAIDON ALUEELLA REHUASIOISSA SINUN ASIANTUNTIJASI OVAT:

Atria Nauta -tuottajapalvelussa
p. 020 472 7060

Asiakkuuspäälliköt tiloilla

Jaana Haapalainen- 
Turunen

Sanna Kakriainen- 
Rouhiainen

040 198 2740

Petra Mäkisalo
050 525 4577

Tervetuloa ketjuun!
A-Rehu on suomalainen rehuvalmistaja ja viljakaupan ammattilainen. Eläinten hyvinvointi 
ja terveys ovat meille ensisijaisen tärkeitä asioita. Laadukkaat rehut ja ammattitaitoinen 
ruokintasuunnitelma auttavat eläintä voimaan hyvin, ja vain hyvinvoiva eläin on tuottava. 
A-Rehu on osa Atrian jäljitettävää ketjua, jonka tehtävänä on tuottaa maailman puhtainta 
kotimaista ruokaa pellolta pöytään. Uskomme, että yhdistämällä osaamisemme ja 
kokemuksemme saamme aikaan parhaat tulokset – yhdessä menestymme.

Tutustu maitotilan 
ruokintaoppaaseen:

atriatuottajat.fi/a-rehu/
nautarehut/lataa-rehuopas/

A-Rehu tarjoaa karkean säilörehun 
kumppaniksi energiapitoiset 
täysrehut.  Valitaan yhdessä teidän 
tilallenne sopiva täysrehu:
TuhtiTR, VoimaTR tai TUottoTR.

Ps. Tarvitsetko apua maitomäärän 
hallintaan? Meiltä löytyy keinot ja 
rehut tuotannon optimointiin.

Voimaa 
ruokintaan ja 
pitoisuuksia 
maitoon!
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Romahtaako tuotos kesäkuumalla?
Nyt on aika varautua tulevaan kesään!

Arvioi laskurimme avulla, kuinka paljon
maitoa menetät kehnon ilmanvaihton takia.

www.demeca.fi/laske
Onko navettasi ilmanvaihto kunnossa? 
Oletko ajatellut viilennyspuhaltimia? 
Pitäisikö verhot uusia?
Tarvitsetko lisää tulo- tai poistoilmaa?
Lähes kaikkiin navetan ilmanvaihtokysymyksiin
apua löytyy meiltä. 
Jos emme voi auttaa lupaamme etsiä apua.  



Demeca lietteen
pumppaus

Soita omalle myyjällesi

Aleksi Vinkki - Etelä
Puh. 050 336 3840
aleksi.vinkki@demeca.fi

Suomalaiset Demeca lannankäsittelyratkaisut.
Lannasta kaikki irti!

Demeca
Separointi

Lataa ilmainen paskankäsittelyn käsikirja:

Kuivitatko vielä käsin?
Laske kannattaako se:

Demecan biokaasulaitokset
tuottavat euroja:

Demeca 
biokaasulaitos



www.diversey.com

Kampanja- 
hinta (sis.alv.)
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nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi.Hajusteeton, 
Joutsen-ympäristömerkki

Tuoksu

Huuhteluaineet

Pyykinpesuaineet

Tehokkaat, ammattilaiskoostumuksella olevat 
pyykinpesuaineet ja huuhteluaineet edulliseen kesä-hintaan.

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 

Hajusteeton, Joutsen-ympäristömerkki Mieto tuoksu

671000 670998

670997 

670090 670295

Valmakaupan 
kesäkuun kampanjat

Tuotteet voi noutaa Valmakaupoista tai tilata ne 
maitoautotoimituksena suoraan tilallesi. Tilaukset voit tehdä 
kätevästi suoraan Valmaverkkokaupasta, mutta voit tilata 

Numero  Tuote     Pakkaus

671000 Omo Professional color pyykinpesuneste 7,5 l 45,30 / 6,04 €/l 
670998 Omo Professional Sensitive pyykinpesujauhe 8  kg   30,00 / 3,75 €/kg
670997 Omo  Professional  Color  pyykinpesujauhe 8  kg 28,10 /  3,51 €/kg
670090 Comfort  Professional  huuhteluaine 5  l   10,30 / 2,06 €/l
670295   Comfort Sensitive Professional huuhteluaine   5 l 10,30 / 2,06 €/l

kg056516
Cross-Out



LIGHT BOOT 
FLARE s4

  Teräsvarvassuoja
  Koot 35 - 43

LIGHT BOOT 
BLACK O4

  Pohjamateriaalina 
kaksikerros PU/PU

  Koot 35 - 47

LIGHT BOOT 
OLIVE S4

  Teräsvarvassuoja
  Koot 35 - 47

SIEVI-kevytsaappaat ovat mukava ja turvallinen ratkaisu märkiin olosuhteisiin. Polyuretaani-mikrosolurakenteen ansiosta erittäin kevyet ja käytössä miel-
lyttävät. FlexStep-joustopohja ja alustaan hyvin ottava pohjakuviointi lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Kestää navettaolosuhteissa merkittävästi 

paremmin kuin kumi. Sopii suomalaiseen jalkaan. Erinomainen lämmöneristyskyky. Kestää öljyä ja useita kemikaaleja. Pohjaosa helppo puhdistaa.

File Black
Hollannikastyyppinen, klassinen ja 
monikäyttöinen ESD-malli. Päälli-
nen kestävää mustaa PU-nahkaa. 
Käännettävässä takaremmissä 
venyke parantaa istuvuutta. Pitävä 
polyuretaanipohja kestää öljyä ja 
useita kemikaaleja.

  Koot 35 - 38
  Koot 39 - 48

Sievi Racer 1 S2
Racer-kengissä on maailman 
kehittynein kantavaimennus, jonka 
perustana on Sievi FlexEnergy 
joustoelementti. Elementti sitoo 
syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % 
energiasta palautuu askellukseesi. 
Sporttisen kevyt rakenne, hengit-
tävä ja anatomisesti jalkaa tukeva 
muotoilu sekä uusi kulutusta kes-
tävä ActionPro -kaksikerrospohja 
tekee Raceristä ylivoimaisen tur-
vajalkineen.

  Koot 35 - 38
  Koot 39 - 48

Planar 1 S3
Sievin Planar-jalkineet ovat uuden 
ajan turvakengät. Niissä on erittäin 
pitävä pohja, joka muotoilunsa ja 
pohjakuviointinsa ansiosta pitää 
jalat tukevasti maassa haastavilla-
kin alustoilla. 

3D-dy®-vuori sekä kaksoisvaimen-
netut Dual-pohjalliset maksimoivat 
käyttömukavuuden.

  Koot 35 - 38
  Koot 39 - 48

Art 2
ESD-ominaisuuksiltaan erinomai-
set sandaalit pitävät jalkasi kuivina 
ja miellyttävän tuntuisina. Sisäpoh-
jan pintamateriaali siirtää koste-
utta pois jalasta ja edelleen poh-
jan sisään rakennetun tehokkaan 
pumppumekanismismin kautta 
ulos jalkineesta. Muotoiltu, antis-
taattinen sisäpohja on irrotettava 
ja pestävä. Päällinen on pehmeää 
nupukkia. Tarrakiinnitys.

  Koot 39 - 47

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima 
omasta Valmakaupastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET
Välityksessämme on myös paljon muita Sievin kenkiä, joihin pääset tutustumaan Valmaverkkokaupassa  

sekä Valmakaupoissa. Käy tutustumassa Sievin kuvastoihin Valmakaupoissamme.

65,00 65,00 62,00

54,00 81,00

128,00 113,00
Kaupan  
päälle  

LEHMÄ- 
SUKAT!



LaBuvette Thermolac 
40 GV juoma-allas 

  1 sulkupallo
  10 eläimelle
  66 x 56 x 64 cm 623590

498,00

LaBuvette Thermolac 
75 GV juoma-allas 
2 sulkupalloa

  20 eläimelle
  99 x 53 x 66 cm 623591

689,00

LaBuvette Bigcho 2  
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla 

  alumiinirunko
  kylmäpihattoihin
  10 eläintä
  24 VAC / 80 W
  pohja ruostumatonta
terästä

  13 l/min (4 bar)

623407

305,00

LaBuvette Michigan Duo RST 
juoma-allas uimuriventtiilillä

  uimuriventtiilin tuotto 96 l/min (4 Bar)
  helppo pitää puhtaana
  tyhjennystulppa pohjassa
  veden pinnankorkeus
säädettävissä

  allas valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä

   altaan yläreuna sisäänpäin 
vedetty: estää loiskeita

  runko-osa valmistettu 
HDPE-muovista

  runko eristetty polyuretaanilla
  lämmitys lisävarusteena

624448

741,00

624449

84,00LaBuvette Michigan DUO RST 
juoma-altaan lämmityssarja

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. 
Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET

LaBuvette Thermolac- , Michigan Duo-  
ja LB/GV/FL- altaiden suoratoimituksissa

 hintaan lisätään rahtikulut.

LaBuvette Lakcho 2 
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla

  polypropyleeniä
  kylmäpihattoihin 
  10 eläimelle
  24 VAC / 80 W tai 
180 W + termostaatti

  13 l/min (4 bar)

623427

80W 
222,00

625077

180W 
330,00

LaBuvette PU-asennusputki 
lämmitettäville juomakupeille 
Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5 

  suojaa vesiputken
jäätymiseltä sekä  
sisätiloihin asennettuna  
että ulkotiloissa

  betonivaluun 1000 mm
  pinta-asennukseen
600 mm ja 400 mm

623589

40 cm pintaan 
117,00

623588

60 cm pintaan 
144,00

623587

100 cm valuun 
179,00

LaBuvette Normandy iso 
juomakuppi uimurilla

  uimuriventtiilin tuotto 10 l/min (4 Bar)
  helppo pitää puhtaana,
  tyhjennystulppa
  veden pinnankorkeus säädettävissä
  valmistettu HDPE:stä
  saumaton kuppirakenne
  kupin reunassa RST-kehys estää 
puremasta kuppia

  lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena 624450

298,00

LaBuvette Normandy  
juomakupin jalusta 56cm 624451

115,00

LaBuvette Normandy 
juomakupin lämmityssarja 80W 624452

65,00

KKM-muuntajat 230/24  
VAC lämmitettäville juoma-
kupeille Lakcho 2 ja Bigcho 2

  IP34-suojausluokka

623585

100 W
80,00

620461

250 W
107,00

620462

350 W
126,00

623586

500 W
153,00



Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. 
Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET

Kipattava juoma-allas FL-100
Kestävä ja helppohoitoinen

  allas ruostumatonta terästä
  tukeva galvanoitu runko
  voidaan asentaa joko 
lattiaan tai seinään

  huoltokohteiita on vähän

Toiminta käytännössä
  korkeus säädettävissä
  hygieeninen
  kipattavuus helpottaa altaan
tyhjentämistä ja puhdistamista

  pohjan pyöreä muoto nopeuttaa 
altaan  puhdistamista oleellisesti

Mitat
  allasosan pituus 70 cm, 
juontiosa 40 cm

  altaan syvyys 32 cm
  tilavuus n. 70 litraa
  kokonaispituus 100 cm
  etäisyys seinästä 50 cm
  korkeus säädettävillä jaloilla 55-70cm 
  uimurin tuotto 18 l/min (4 bar)
  vesiliitäntä 1/2”

622985

539,00
623592

118,00FL-100 altaan  
säädettävät jalat

620111

21,80

Meijerin 
Läppäventtiilisarja

  sopii esim. Meijerin että A-L:n 
juomakuppeihin

  venttiili 1/2” kierreliitoksella
  virtaus 18 l/min (4 bar)
  läppä kiinnityspultilla

VJ

Meijerin 
Nappiventtiili

  sopii esim. Meijerin ja A-L:n 
juomakuppeihin, satulaliittimellä 
myös suoraan vesijohtoputkeen

  venttiili 1/2” kierreliitoksella, virtaus 18 l/min
  toimii suoraan ventiilin nappiin painamalla

620112

19,40

VJ

Meijerin 
Säädettävä putkiventtiili

  säätöalue (4 bar), 0-24 l/min
  1/2” kierreliitos
  sopii useimpiin markkinoilla 
oleviin juomakuppeihin

622021

28,20

VJ

623157

29,70

Meijerin Suora 
 putkiventtiili

  Strangko- ja Pellon-kuppeihin
  virtaus 22 l/min
  1/2” liitos

VJ

Putkiventtiili suora
DeLaval S22-kuppiin

  messinkiä, ruostumaton 
terästä ja muovia

  virtaus 22 l/min
  1/2” ulkokierreliitos 625173

29,70

F110 inox kupin  
täydellinen venttiili, RST

  Putkiventtiili F110 teräskuppiin
  Ruostumaton
  Ulkokierre ½”
  Tuotto 15 litraa (3 bar)
  Kiinnitys U-pultilla korvakkeista (etäisyys 50 mm)

VJ

LaBuvette teräksinen  
Juomakuppi F110 INOX 4L 
sis. ventiilin

  tilavuus 4L
  putkiventtiili 3/4
  tuotto 22 L/min 4 bar 622015

102,00

Meijerin emaloitu 
juomakuppi 3L

  tilavuus 3L
  valurautainen
  1/2” venttiililiitäntä

621302

68,00

VJ

624109 

68,90



GV230 – 2,15 m, 112 l
  pituus 2,15 m
  tilavuus 112 L
  juontipaikat 17 eläimelle

705,00

GV150 – 1,5 m, 66 l
  pituus 1,4 m
  tilavuus 66 L
  juontipaikat 11 eläimelle

572,00

GV300 – 3,0 m, 160 l
  pituus 3 m 
  tilavuus 160 L
  juontipaikat 23 eläimelle

826,00

LaBuvette LB, kipattava juoma-allas

  Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja LB230 2,28 m
  Uimuri 96 l/min (4 bar)
  Liitäntä ¾”
  Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
  Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
  Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisäv.)
  Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
  Nivelletty uimurin kiinnitys
–> estää letkun taipumisen kipattaessa

LaBuvette GV, Ruostumaton juoma-allas pihattoon
  Iso 10 cm tyhjennysaukko – poista vesi alta päin kuivin käsin
  Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
  Kolme leveyttä: 1,4 m, 2,15 m ja 3 m
  Uimuri 72 l/minuutti 3 barin paineella
  Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
  Liitäntä ¾”
  Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
  Kiinnitys seinään tai jaloilla, galvanoidut jalat lisävarusteena

LB150 kipattava juoma- 
allas – 1,51 m, 53 L

625261

686,00

LB230 kipattava juoma- 
allas– 2,285 m, 85 L

756,00

Jalat LB- ja GV-  
juoma-altaaseen, 4 kpl

GV150- tai LB150 -altaan 
lämmitys, 2x175W

GV230-, GV300- tai LB230- 
altaan lämmitys, 2x175W

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. 
Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET

LISÄVARUSTEET LB- JA GV-JUOMA-ALTAISIIN

130,00

206,00

225,00



Ristikytkyt alaosa
  polyamidi, 170 cm
  noin 30 % suurempi 
vetolujuus

  sis. lukko- ja 
hammastetut soljet

Kaulapanta numerolaatoille
Lehmä, 130 cm,  
ketjulenkkilukitus

  40 mm x 130 cm
  40 mm numerolaatoille
  ketjulenkkilukitus

Ristikytkyt kaulainosa
  sis. solki-, rengas-  
ja ketjulenkin

  120 cm
  vahvistettu

Kaulapanta + riimu 18 lenkkiä
  ns. Kanadanparsiin
  polyamidi
  kaulain 120 cm
  ketjuosa 77 cm

Ristikytkyt kaulainosa vasikalle
  90 cm

623070

6,30
623844

5,10

623071

5,60

623455

16,30

624989

6,90

VJ
VJ

VJ

VJ

Kaulapanta numerolaatoille
Lehmä, 130 cm,  
muovilukko  

  40 mm x 130 cm
  40 mm numerolaatoille
  muovilukko, KELTAINEN

VJ

Kaulapanta numerolaatoille
Vasikka, 90 cm,  
muovilukko

  40 mm x 90 cm
  40 mm numerolaatoille
  muovilukko, SININEN

624599nro 0

624589nro 1

624590nro 2

624591nro 3

624592nro 4

624593nro 5

624594nro 6/9

624595nro 7

624596nro 8

Numerolaatta, 10 kplNumerolaatta, 10 kpl
40 mm kaulapantaan40 mm kaulapantaan VJ

KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET

624135

7,60

624044

7,20

6,00

45,60
Ristikytkyt 
nauha

  polyamidi
  25 mm/25m

623281

Bats-lukko
621991

2,70VJ

VJ

Levylukko
621165

5,30VJ

621993

0,60Solki alaosaan
  hammastettu

VJ

623291

4,30Katastrofilukko
  köydelle

VJ

Teräksiset kytkyet
Teräskytkyet on valmistettu hitsa-
tusta ketjusta, ei kierrä eikä ”kierry”. 

Mallit ovat pidennettyjä  
eläinkoon suurentuessa.

Lehmä, 5 mm
  2-osainen (KK)
  5 kpl/ltk

VJ
620419

68,00

Vasikka, 4,5 mm
  1-osainen (YK)
  5 kpl/ltk

621749

67,00

623441

40,90

Texas- 
lypsyjakkara

  sidontahihnat
  jousitettu
  paino noin 1 kg

VJ

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja,  
tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta



KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET

Vasikan ripulin ensioireisiin 
Benfital® Plus 3 kg
Älä nään ny tä ri pu li va sik kaa näl kään!

  Benfitalonmonikäyttöinen.Se
voi daan se koit taa mai toon, mai to - 
jau hee seen tai ve teen.

  Benfitalinkuidutsitovathaitallisia
bak tee re ja ja kul jet ta vat ne ulos teen 
mu ka na pois.

  BenfitalinSuolatjaGlugoosikorvaa
vat ri pu lin ai heut ta mia me ne tyk siä ja 
en nal taeh käi se vät va si kan kui vu mis ta.

Va si kal la ei ole suu ria ener gia va ras to ja ja 
siksi jo ly hy tai kai nen kin ri pu lis ta ai heu-
tu va paas to näl kiin nyt tää sen va ka vas ti. 
Näl kiin ty mi nen huo non taa eli mis tön vas-
tus tus ky kyä ja häi rit see suo li nu kan toi min-
taa siten, että re hun käyt tö ky ky huo no nee pit-
käk si aikaa. Tut ki muk sis sa on to det tu, että paas to ei no peu ta 
ri pu lin pa ra ne mis ta. Ri pu li va si kan juot toa suo si tel laan jat ket ta van; näin 
väl te tään näl kiin ty mi nen ja mi ni moi daan va si kan kas vun hi das tu mi nen.

Ri pu li va sik ka me net tää löy sän ulos teen mu ka na nes tet tä ja suo lo ja. 
Li säk si eli mis töön alkaa ker tyä hap pa mia ai neen vaih dun ta tuot tei ta (asi-
doo si). Näi den hait to jen eh käi se mi sek si suo si tel laan an net ta vak si elekt-
ro lyyt te jä, emäk si siä ai nei ta ja vettä.

Useim pia elekt ro lyyt ti juo mia ei suo si tel la an net ta vak si sa man ai kai ses ti 
mai to- tai juo ma re hu juo ton kans sa, koska ne si säl tä vät run saas ti bi kar-
bo naat tia eli soo daa. Bi kar bo naat ti estää mai don juus tou tu mi sen juok-
sutusmahassa,mikäsaattaapahentaaripulia.BenfitalPlusjauheen
koos tu mus on suun ni tel tu sel lai sek si, että sitä voi daan käyt tää kes keyt-
tä mät tä mai to- tai juo ma re hu juot toa.

BenfitalPlussisältäärunsaastienergiaa.Päiväannos(200300g)riit
tää tyy dyt tä mään noin 30 % va si kan päi vit täi ses tä yl lä pi toe ner gian tar-
peesta.NäinBenfitaliasaavanvasikanenergiansaantiatuetaan,vaikka
ruo ka ha lu olisi huo non tu nut siten, että se ei suos tu juo maan nor maa lia 
juo ma-an nos taan. 

Pakkaus3kgastiasisältää50gannosmitan.

LAC® Viilennyspuhallin
  Laadukkaista komponenteista valmistetut viilennyspuhaltimet
  RunkokestävääjakevyttäHDPEmuovia
  Puhaltimensiivetruostumatontaterästä
  Kiinnityskorvakkeet ripustusvaijereille
  Asennetaan vähintään 270 cm korkeuteen lattianpinnasta
  Asennuskulma 5 – 25 astetta alaviistoon 
  Halkaisija 1380 mm
  Ohjaus tarvittaessa 
taajuusmuuttajalla 
(3-vaihe) 

  3- vaihemoottori, 
tähtikytkentä

  Paino60kg 
(sis. moottorin)

  Puhallusteho: 
38 000 m3/H

645,00
624362

Sis. alv 14%

76,00
630251

Kärpäspuhallin
  Puhallinlypsyasemallakarkottaakärpäsetjaviilentääilmaa
  Vasikkaosastolla parantaa ilmaa ja karkottaa kärpäset
  Erikoisvalmisteinen suuntaava puhallin kohdistaa tarkasti
  Portaattomastisäädettäväpuhallinnopeus
  Asennusketjut ja kiinnikkeet sisältyvät pakettiin 
  Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
  Lisävarusteena liiketunnistin
  Liitäntävalovirtaan230 VAC
  Iso 35 cm puhallin 
  2420 m3 ilmaa/tunti

Lypsy asemalle tai 
vasikkaosastolle

528,00
623739

FL-PRO listaharja
Listaharjalla saat pidettyä piha- 
alueet, hallit, ruokinta-pöydät,  
laakasiilot yms. helposti siistinä.

  Pihan puhdistaminen sepelistä, laudan- 
pätkistä, rehusta, viljasta, lumesta yms.  
on nopeaa ja vaivatonta.

  Harja on kuumasinkitty.
 Ei pyöriviä osia eikä hydrauliikkaa.
 Voidaan käyttää kaivurilla, pyörökuormaa-

jalla, traktorilla, ja pienkuormaajalla.  
Trukkipiikkisovite kaikissa malleissa.

  Pultattavat kuormaajakiinnikkeet.
Myös kaivurikiinnikkeet.

Malli Lamelli
rivejä Leveys Hinta Soveltuvuus

FLPRO8/1500 8 1500 1229,- Avant 520 ja 
pienemmät

FLPRO8/2000 8 2000 1520,- Avant 520 ja 
suuremmat

FLPRO8/3000 8 3000 2521,- kurottajat, traktorit, 
pyörökuormaajat

FLPRO12/1500 12 1500 1581,- Avant 520 ja 
suuremmat

FLPRO12/2000 12 2000 1920,- kurottajat, traktorit, 
pyörökuormaajat

FLPRO12/3000 12 3000 3171,- kurottajat, traktorit, 
pyörökuormaajat

AVANT-kiinnike 236,-
EURO-kiinnike 447,-

Myös 
hiekkapihoille

Ei juuri 
pölise!

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. 
Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta



Antiseptinen  
Nelisan-voide

Bio•Vedinvoide

Sisältää aitoa mehiläisvahaa 
ja Osmaron® B:tä

  antiseptinen, 
bakteereita tuhoava

  antaa riittävän suojan 
auringonsäteilyä vastaan

  2,5 litraa

622245

24,00

VJ

Snögg-vedinside

  itsekiinnittyvä
  joustava
  ilmava
  ei tartu haavaan, 
ihoon eikä hiuksiin

  voidaan käyttää myös 
märällä iholla

  2 x 4,5 m rullaa per pakkaus

622254

13,30

VJ

Kylmäspray

  nupoutuksen jälkeiseen
viilentämiseen

  laskee turvotusta lihaksissa 
ja nivelissä

  200 ml

620155

7,20VJ

Nelisan-yleisvoide

Kotimainen käsi-, vedin-  
ja haavavoide

  Edullinen
  Pehmittävä, imeytyy helposti
  Hygieninen käyttää
  Sisältää Aloe Veraa

2,5 litran riippupullossa  
näkyvä annostelututti  
ostettava erikseen.

5,70
300 g

620889

35,40
2,5 l

620887

Tervalaastari

Wanhan kansan perinne 
uudessa muodossa

  suojaa haavan
  ehkäisee eläintä 
nuolemasta haavaa

  karkottaa kärpäsiä
  200 ml

650448

5,70VJ

Nelisan Aurinko

Kotimainen käsi-, vedin- ja 
haavavoide. Sisältää Aloe Veraa.

  Auringonsuojakerroin 8
  Pehmittävä,
imeytyy helposti

  Hygieeninen
käyttää

  300 g tuubi

VJ

6,70
300 g

622587

KOTIMAINEN

KESÄKUUN 2021 TARJOUKSET

VJ

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja,  
tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. 
Hinnat sisältävät alv 24%, ellei alv0%-hintaa ole mainittu.
VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta



Maatalouden suurpakkauksetMaatalouden suurpakkaukset
kesäkuu 2021

osa tuotteista toimitusmyyntinäosa tuotteista toimitusmyyntinä

Maitoautotoimituksiin tuotteet 
voit tilata kätevästi suoraan 

verkkokaupastamme, 
mutta voit tilata nämä 

myös puhelimitse
 omasta osuuskunnasta

KATRIN TOILET
150 PLUS
10x4=40 rll

688588

760 metriä
3-kertaista paksua ja pehmeää

WC-paperia

27,80

BETA 1200
1 rll

620151

1200 metriä
teollisuuspyyhettä

29,80

672 metriä
Korkealaatuinen ja imukykyinen 

talouspaperi.

28,80

Hygieeninen ja kestävä
koko 40x40cm

7,70

KATRIN KITCHEN
75 PLUS
8x4=32 rll

686698

BETA 
SAUNAISTUINSUOJA
3 krt, 75kpl/pkt
kreppi/muovi/kreppi

686869



Tarja Heimala
p. 010 76 83314

Krisse Kaplas
p. 010 40 27081

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa Youtube hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija

Pirjo Toivonen
p. 010 76 85830

Tamara Kunze
p. 010 40 27952

Monipuoliset viljatäydennysrehut sopivat sekä automaatti- että seosruokintaan. Teollisen kuumennuksen ansiosta viljan 
ohitusvalkuaisen sekä ohitustärkkelyksen määrä kasvaa ja siten korkeatuottoisella lehmällä on käytössään enemmän ravin-
toaineita maidontuotantoon. Kuumennuskäsitelty vilja on puhdasta ja sen ruokinnallinen laatu on tarkasti tiedossa.

VILJAKOMPONENTIT TUOVAT VARMUUTTA 
RUOKINTAAN!

VILJASEOS
Täydennysrehu viljan korvaamiseen 
heikosti sulavan säilörehun kanssa

•  Vahvasti tärkkelysenergiaa, vastaa 
energiavahvuudeltaan painavaa ohraa

Energia MJ/kg ka 13,1
RV % ka 12,9
Tärkkelys % ka 52,0

KUITUSEOS
Monipuolinen täydennysrehu seosruokintaan

•  Sisältää sulavia kuituja leseestä ja leikkeistä,
viljaa sekä hieman rypsiä. Täydennettävä 
tarvittaessa valkuaislisällä.

Energia MJ/kg ka 12,6
RV % ka 18,0
Tärkkelys % ka 33,8

VILJAPLUS
Korkeaenerginen viljaseos  
nautojen ruokintaan

•  Runsaasti tärkkelystä
•  Vastaa energiavahvuudeltaan vehnää,
jonka hehtolitrapaino on 73-76 kg

•  Mureisena sekoittuu hyvin seokseen

Energia MJ/kg ka 13,4
RV % ka 12,6
OIV g/kg ka 97
Tärkkelys g/kg ka 570

UUTUUS!

VEHNÄ

Pakkauskoko kaikissa irto. 
Viljatäydennysrehut tehdään Kotkan 
tehtaalla rakeisina.

AVAINLIPPU-
MERKKI KERTOO 
SUOMALAISESTA 
TYÖSTÄ

Avainlippu on Suomalaisen 
työn liiton hallinnoima  
yhteisömerkki ja se kertoo 
siitä, että tuote tai palvelu on 
tehty Suomessa ja työllistää  
Suomessa. Hankkijalle on 
myönnetty oikeus käyttää 
Avainlipputunnuksia Hankkijan 
rehut tuoteryhmän yhteydessä.

Muista myös PÖTSIPUSKURI – 
vastaisku lehmien lämpöstressiin!

Skannaa QR-koodi 
ja lue lisää



Zeoliititon, väri-, haju- ja säilöntä-
aineeton vaatepesuaine taloutesi 
kaikkeen pyykkiin. Valkaisuaine
pussissa erikseen.

Emäksinen yhdistelmäpesujauhe, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi  
päivittäin maitotiloilla putkilypsy-
koneiden, tilasäiliöiden ja muiden 
maidonkäsittelyvälineiden koneel-
liseen pesuun. Poistaa tehokkaasti 
lian, maitorasvan ja valkuaisen.

Maitoautotoimituksiin voit tilata tuotteet Valma-verkkokaupasta tai puhelimitse omasta 
osuuskunnastasi.  

670006 YkkösPesu 10 kg 34,40 €

670049    YkkösPyykki 10 kg 30,60 €

Kesäkuu 2021

Lisätietoja: Valmakaupat

Maatilan Ykköset

YKKÖSPYYKKI 10 kg
Maatilan Ykköset

YKKÖSPESUJAUHE 10 kg

Kesäkuussa tutut 
tuotteet tarjouksessa
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LÄMPÖKÄSITELTY RYPSIROUHE

Keskitä ostot – kerrytä ostohyvitystä!

Suursäkki: Irto:
Nuppi, perävaunu tai rekka

Pitkäaikainen ja hellä hygienisointi

Sekoittuu hyvin appeeseen

Prosessi tuhoaa salmonellan

Tasalaatuinen seos

Ei lajittuvia rakeita

Liikkuu siilossa

Korkea valkuainen

Hyvä maittavuus

Eräkohtainen tuoteseloste

Kysy päivän hinta omasta Valmakaupasta 
Rypsirouhe LK tilatoimitukset:

1000 kg Puhallus tai kippi

VALMA-KIVENNÄISET rypsiruokintaan Valmakaupasta
Kysy tarjous!



Ihon ja vedinten 
hyvinvointiin

Antiseptinen
HELOSAN®

www.pharmaxim.com

Helosan® näki ensimmäisen kerran päivänvalon jo vuonna 1947.

Helosania® voidaan käyttää lehmien vedinvoiteena sekä hoitamaan kuivaa ja 
halkeilevaa ihoa. Voide sopii myös koirien, kissojen ja hevosten ihon hoitoon.

Kaikki Helosan®-voidetuubit valmistetaan kierrätettävästä PE-LD 04 -muo-
vista muovijätteen vähentämiseksi.

Helosan® on myös vegaaninen.

Tyytyväisiä käyttäjiä jo yli 70 vuotta.

Annostelututti ja -pumppu tilattavissa erikseen.

Helosan® kesäkuussa

Hinnat 
sis. alv. 24 %

300 g
622955
6,90 €

1 kg
623161

19,80 €

2,5 kg
620895
41,60 €



Nyt aitatolpat 
edullisesti!

Tolppia osittain  
myös Valmakaupoissa. 
Tarkista oman Valma-

kauppasi myymälä-
valikoima.

PrimaTimberin paine- 
kyllästetyt aitatolpat  
suoraan tilallesi
www.primatimber.fi

Tuotenro paksuus  
× pituus

euroa,
kpl

tolppia 
lavalla

euroa
lava

624368 60 x 1500 2,69 140 377 €

624068 60 x 1800 3,16 140 443 €

624467 60 x 2100 3,64 140 510 €

624069 80 x 1800 5,31  81 430 €

624442 80 x 2100 6,10 81 494 €

624573 80 x 2500 7,16 81 580 €

624576 80 x 3000 8,48 81 687 €

624370 100 x 3000 13,54 48 650 €

Aitatolpat toimitetaan edullisesti ja kätevästi 
tehtaalta suoraan kotiin. Purkupaikassa oltava 
purkuun soveltuva kone trukkipiikein.

PrimaTimberin 
aitatolpat kestävät 
pohjoisen vaihtuvat 
sääolot. Kyllästämme 

aitatolpat laadukasta 
männystä Pohjoismaiden Puunsuoja-
neuvoston vaatimusten mukaisesti.

Hinnat sisältävät rahdin tilallesi.  
Kaikkiin hintoihin sisältyy ALV 24 %.

2021_05_04_PTOy_Aitatolpat_VALMA_FI_SE.indd   12021_05_04_PTOy_Aitatolpat_VALMA_FI_SE.indd   1 4.5.2021   15.58.354.5.2021   15.58.35



Fråga i din 
närmaste butik!

Staketstolpar finns delvis 
även på lagret hos Valma 

butikerna. Ta kontakt med 
din närmaste Valma butik 

för mer information!!

Tryckimpregnerade staket-
stolpar från PrimaTimber 
direkt till din gård
www.primatimber.fi

Produkt-
nummer

tjocklek  
× längd

euro 
/ st

antal  
/ pall

euro
/ pall

624368 60 x 1500 2,69 140 377 €

624068 60 x 1800 3,16 140 443 €

624467 60 x 2100 3,64 140 510 €

624069 80 x 1800 5,31  81 430 €

624442 80 x 2100 6,10 81 494 €

624573 80 x 2500 7,16 81 580 €

624576 80 x 3000 8,48 81 687 €

624370 100 x 3000 13,54 48 650 €
Staketstolparna levereras förmånligt och  
behändigt direkt från fabriken till dig. Vid  
avlastningsplatsen bör det finnas en maskin  
med pallgaffel som är lämplig för avlastning.

PrimaTimbers 
staketstolpar tål det 
omväxlande nordiska 
klimatet. Vi tryckimpreg-

nerar staketstolparna av 
högklassig furu i enlighet med Nordiska  
Träskyddsrådets krav.

Priserna inkluderar frakt till din gård. 
Alla priser inklusive 24 % moms.

2021_05_04_PTOy_Aitatolpat_VALMA_FI_SE.indd   12021_05_04_PTOy_Aitatolpat_VALMA_FI_SE.indd   1 4.5.2021   16.00.504.5.2021   16.00.50



VASIKALLE!

VASIKALLE SID-ARVO N. 66

 tehokkaasti elimistön happamoitumista ja palauttaa- 
Korkea SID-arvo (yli 60-80) kertoo, että valmiste korjaa

elimistöön ripulin mukana menetettyä natriumia.
Sopii käytettäväksi sekä maidon, että veden kanssa. 

VASIKAN
Benefit
51,00 €/kpl

VALMISTETTU

Tuotenro 633312

SUOMESSA

Yksi purkki sisältää:
3 kg jauhetta = 

30 kerta-annosta

Vasikan Benefit on voimakastehoinen. Se estää 
vasikan kuivumisen ja palauttaa neste- ja elektrolyytti-
tasapainon. Se sisältää runsaasti energiaa, sekä 
kuituja, jotka muodostavat vasikkaa elvyttävää limaa.

 VALMA-
KAUPOISTA!

NYT

Kun huomaat ensimmäiset oireet vasikan ripulista, niin 

toimi välittömästi: Anna VASIKAN Benefit joko maitoon, 

juomarehuun tai veteen sekoitettuna (n. +40C). 

VASIKAN BENEFIT
NOPEA APU RIPULOIVALLE 

Annostellaan 2-3 kertaa päivässä. 

 Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
 Tarkista oman myymäläsi valikoima.

 hinta sis. alv 24 %. Tarjous voimassa
 30.6.2021

KESÄKUU 2021
Benefit hinta sis. alv 14 %  ja Kenofix

KENOFIX
Suihke, joka suojaa ja desinfioi. 
Tekee ihon pintaan sinisen 
hengittävän ”suojakalvon”. 
Kuivuu nopeasti käytön jälkeen.
Tarttuu ihoon hyvin, eikä ole 
tahmea. Lisäksi ”suojakalvo” antaa 
ihon hengittää. Esim. naudoille, 
possuille ja lampaille yms.

Sisältää teepuuöljyä (rauhoittaa
ja kosteuttaa ) ja kloorikresolia.
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UUTTA
VALIKOIMASSA!

KENOFIX
17,80 €/pullo

Tuotenro  652296

Käyttö:
Iho: 1 x suihke/päivä, 
3 peräkkäisenä päivänä.

Sorkat: 1 x suihke/päivä, 
6 peräkkäisenä päivänä.
(peitä kaviot/sorkat 
riittävästi, mieluiten 
kuivissa olosuhteissa).

300 ml/aerosolipullo.

KENOFIX
tekee ihon 

pintaan 
sinisen

hengittävän 
”suojakalvon!”



NUOLUKIVI MULTI, 10 KG

SUOLAKIVI NATURAL, 10 KG

SE PUHDAS SUOLAKIVI

250

216

00

00

/LAVA

/LAVA

Kpl-hinta: 5,21 €/kpl

Kpl-hinta: 4,50

Tuotenro 632416

Tuotenro 633029

5

5

90

20

/KPL

/KPL

Kappaleittain

Kappaleittain

Lavahinta (48 kpl) 

Lavahinta (48 kpl) 

Edullisesti lavoittain:

Edullisesti lavoittain:

EXPERTS IN SALT SINCE 1830

EXPERTS IN SALT SINCE 1830

 

Nuolukivi luonnollisesta suolasta, lisätty
tärkeitä hivenaineita ja vitamiineja suu-
remman tarpeen omaavia eläimiä varten.
Voidaan käyttää luomumaatiloilla.

Nuolukivi luonnollisesta suolasta, ei
lisäaineita. Voidaan käyttää luomumaa-
tiloilla.

Koostumus: 

Seleeni (natriumseleniitti) E8 20mg.

LISÄAINEET (per kg): Hivenaineet:

Natriumkloridi (38,5% natrium), 

Kalsiumkarbo-naatti (0,2% kalsium), 

Magnesiumoksidi (0,1% magnesium), 

Fosfori 0,0 %

Jodi(kalsiumjodaatti) E2 - 100 mg.

Sinkki (sinkkioksidi) E6 - 800 mg.

Mangaani (mangaanikarbonaatti) E5 - 

800 mg.

Kupari(kuparioksidi) E4 - 200 mg.

Koostumus: 

Natriumkloridi (39,0 % natrium). 

Edullisempi kpl-hinta.  

Tilaa nuolu-/suolakivet suoraan tilalle
toimitettuna täysin lavoin (48 kpl).

NYT 

KAUPOISTA!
VALMA-

Tuotenro 632416

Tuotenro 633029

Hinnat sis. ALV 14% nuolukivet &
muut tuotteet sis. ALV 24%.

KESÄKUU 2021

Tarjous voimassa  30.6.2021 saakka.

Paalauslangat valmistetaan jatkuvan 
laadunvalvonnan ja tarkan testauksen 
alaisena. Myös solmujen vetolujuus
testataan kaikista valmistuseristä.

PYÖRÖPAALILANKA

• Valkoinen
• 600 m/kg
• 5 kg/rulla
• 2 rullaa/pkt

KOVAPAALILANKA

• Oranssi
• 400 m/kg
• 4 kg/rulla
• 2 rullaa/pkt

SISALPAALILANKA

32,50

38,00

€/pkt 

€/pkt 

Tuotenro 680046

Tuotenro 680045

• 200 m/kg
• 9 kg/rulla
• 2 rullaa/pkt

75,00
€/pkt 

Tuotenro 680044

MULTI 

SUORIIN TILATOIMITUKSIIN
LISÄTÄÄN RAHTI JA 
LAVAVELOITUKSET!

NATURAL 

 Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
 Tarkista oman myymäläsi valikoima.

708
Leveys 100 mm: 

5046

NITTO DENKO

NE AIDOT, 

ALKUPERÄISET 

NITTO AUMATEIPIT

CPC-PIKALIITTIMET

Säänkestävä aumateippi, joka pitää varmasti! 
Leveys: 100 mm. Värit: musta ja valkoinen

laadukkaat, muoviset pikaliittimet AIV-liuoshapottimeen:

Käyttölämpötila: 0 - 71 °C.

Kytkentä ja irrotus nappia painamalla tur-
vallisilla liitoksilla. Kaksisulkuliitin. 
Letkukarojen koot (letkujen sisähalkaisija) 
3/8” (9,5 mm), 3/4" (19,0 mm) ja ½". 

Venttiilin jousi haponkestävää terästä. 
Paineenkesto: 4,3 bar. 

Tuotenro 680005: musta 100 mm
Tuotenro 680057: Valkoinen 100 mm

  Tuotenro 664100  CPC pikaliitin 3/4" 
Tuotenro 664099 CPC pikaliitin 3/8"

Tuotenro 668605 CPC pikaliitin 1/2"

€/rulla

€/kpl

Kaikki koot:

Musta ja
valkoinen:

NUOLUKIVET & 

SUOLAKIVET



CODIBLOC UMPI, 22 KG

Kappalehinta:

Kappalehinta:

Kappalehinta:

Tuotenro: 630 208

Tuotenro: 633 196

Tuotenro: 632 076 Tuotenro: 630 208

Tuotenro: 633 196

Tuotenro: 632 076

Kappalehinta väh. 12 kpl:een ostajalle

Kappalehinta väh. 12 kpl:een ostajalle

Kappalehinta väh. 12 kpl:een ostajalle

37

26

35 20

50

60 45

30

43 60

60

70

KESÄKUU 2021
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 

Hinnat sis. ALV 14%. Tarjous on voimassa 30.6.2021.

Tarkista oman myymäläsi valikoima.

/KPL

/KPL

/KPL /KPL

/KPL

/KPL

NUOLUSANGOT
TILAA VÄHINTÄÄN 12 SANKOA

Codibloc Umpi, Magnabloc 
tai Multibloc

Erään voit valita eri nuolukivituotteita

 
 Suoraan

tilalle 
toimitettuna!  SUORAAN TILALLE TOIMITETTUNA!

 SUORIIN TILATOIMITUKSIIN LISÄTÄÄN
 RAHTI JA LAVAVELOITUS!

Suunniteltu ummessa oleville lehmille. Kalsiumpitoisuus 

oikeassa suhteessa fosforiin, korkea magnesiumpitoisuus,

E-vitamiinia vastustuskykyyn, korkea seleenipitoisuus (osa

orgaanista).

Erityisesti magnesiumin puutoksen ehkäisyyn

laidunkaudella ja säilörehuruokinnan yhteydessä.

Korkea Magnesiumpitoisuus: JOPA 15%

Nautakarjalle ja hevosille laitumella sekä pihatoissa.
Yksi kivi riittää n. 10:lle eläimelle. voidaan käyttää myös
luonnonmukaisessa tuotannossa (asetus EY nro 834/2007
ja nro 889/2008)



00110
 

Tuotenro 784000

00460
 

Tuotenro 784001

KOTIMAINEN UUTUUSTUOTE 

Valmakauppojen oma:

20 kpl x 200 g 100 kpl x 200 g

Erityisravinnoksi tarkoitettu

täydennysrehu lehmille

JATKUVASTI 
EDULLISET HINNAT

Koostumus:
Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikka-

hapolla esteröityjä rasvahapoista peräisin

olevia mono- ja diglyseridejä.

Ravintoaineet: Kalsium 23 %, kosteus 32 %

Hinnat sis. alv 14%  bolukset.

KESÄKUU 2021

Tilaukset kätevästi Valmaverkkokaupasta
maitoautotoimituksiin tai 
 noutona suoraan Valmakaupasta!

 VALMISTUTTAJA: Valmakaupat

Yksi VALMA CALSIUM 
BOLUS sisältää:
Tehokasta kalkkia 45 g
kalsiumkloridista  34 g (76 %)

kalsiumsulfaatista 11 g  (24 %). 

Turvallinen ja helppo annostella. Bolus on

pinnoitettu rasvakalvolla, joka suojaa ruoka-

torvea ja etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

UUTUUS!



Hinnat sis. alv 24%

-ICAR-hyväksytty mekaaninen perus maitomittari 

parsinavettaan tai lypsyasemalle

-Helppokäyttöinen; maitonäyte voidaan ottaa 

suoraan pikariin.

-MM6-maitomittarin voi pestä normaalissa 

lypsykoneen kiertopesussa

-Mittaputki on 37 kg asti, riittää hyvin jopa 65-70 

kg:n päivätuotoksiin.

Maitomittarit MM6 

Parsinavettamalli 
teräskoukkuripustimella 539€

Lypsyasemamalli 
pyrstökiinnikkeellä 519€ 
sis alv 24%

Tilaukset Valmakaupan kautta.
Toimitukset tilauksien mukaisesti asiakaskohtaisesti.



Lisäarvoa rehunsäilöntään:

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan 
kerrytät ostohyvitystä!

TILAUKSET VALMAKAUPASTASI

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA

• Propyleeniglykolia omasta säilörehusta.

BONSILAGE PRO
ESIKUIVATULLE REHULLE

BONSILAGE FORTE
KOSTEALLE REHULLE
• Estää ainoana biologisena säilöntäaineena

voihappoitiöiden lisääntymistä rehussa.

BONSILAGE SPEED
SÄILÖREHUN KESÄSYÖTTÖÖN JA 
AIKAISIN SYKSYLLÄ AVATTAVIIN SIILOIHIN
• Uusi bakteerilaji Lactobacillus Diolivorans
       estää erittäin tehokkaasti jälkilämpenemistä.
• Voit avata siilot jo kahden viikon kuluttua

rehunteosta.

SUOMESSA!
20 VUOTTA

JO YLI

Noutona myymälästä tai toimitus 
kätevästi vaikka maitoautossa



KESÄKUUN TARJOUKSET

NÄNNIPESU

Nännipesu on kotimainen vedinten pesuaine, joka pesee 
vetimet puhtaaksi ja auttaa pitämään vedinihoa kun-
nossa. Nännipesu on turvallista käyttää, sillä se ei sisällä 
hajusteita ja sen pH-arvo on 7,0. Tuote soveltuu myös ko-
ko eläinten pesuun ja yleispesuaineeksi.

5 l: 621100

5 l

17,8017,80
sis. alv. 24%

Maitoautotoimituksiin tuotteet voi tilata kätevästi suoraan verkkokaupastamme, 
mutta voit tilata nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!
Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi.

OsmotOsmot Vilomixin ripulinkatkojatVilomixin ripulinkatkojat
Erikoisruokavaliot vakauttamaan eläinten neste- Erikoisruokavaliot vakauttamaan eläinten neste- 
ja elektrolyyttitasapainoa ruoansulatushäiriöiden ja elektrolyyttitasapainoa ruoansulatushäiriöiden 

(ripulin) riskitilanteissa, hoidon tai toipumisen aikana.(ripulin) riskitilanteissa, hoidon tai toipumisen aikana.

2,4 kg

28,0028,00
sis. alv 14%

10 kg

82,0082,00
sis. alv 14%

2,4 kg: 633486  •  10 kg: 633487

7,5 kg

86,0086,00
sis. alv 14%

7,5 kg: 633429

150 tabl.

69,0069,00
sis. alv 14%

150 tabl.: 633489 

 20 l

53,0053,00
sis. alv 14%

20 l: 633488

1 kg

20,0020,00
sis. alv 14%

1 kg: 633536

4,5 kg

70,0070,00
sis. alv 14%

10 kg

140,00140,00
sis. alv 14%

4,5 kg: 633490  •   10 kg: 633491

 

Nesteytys Taudin-
aiheuttajat

Sonnan 
koostumus

Käyttö

Osmo Jauhe
Vesi/Maito/
Juottorehu

Osmo Neste
Vesi/Maito/
Juottorehu

Osmo 2Teho
Vesi/Maito/
Juottorehu

Nesteytys Taudin-
aiheuttajat

Sonnan 
koostumus

Käyttö

Osmo Pore
Vesi/Maito/
Juottorehu

Osmo Luomu Vesi

OsmoBakt 
Luomu

Vesi/Maito

Erikoisruokavalio elektrolyytti- ja vesitasapainon vakautta-
miseen ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, 
hoidon tai toipumisen aikana.  

Sisältää dekstroosia, natriumasetaattia, maltodekstriinia, 
natriumkloridia ja kaliumkloridia.

Sekoitussuhde 35 g jauhetta/1 litra kädenlämpöistä vettä. 
Voidaan sekoittaa myös maitoon.

Valmiissa juomassa: Na 107 mmol/litra, K 15 mmol/l, 
Cl 59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Pakkauskoot: 2 kg, 4 kg ja 10 kg.

Erikoisruokavalio elektrolyytti- ja vesitasapainon vakautta-
miseen ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, 
hoidon tai toipumisen aikana.  

Sisältää luomutuotettua dekstroosia, natriumbikarbonaattia, 
luomutuotettua sakkaroosia, natriumkloridia ja kalium-
kloridia.

Sekoitussuhde 35 g jauhetta/1 litra kädenlämpöistä vettä.

Valmiissa juomassa: Na 107 mmol/litra, K 15 mmol/l, 
Cl 59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Pakkauskoko: 7,5 kg.

Kätevä ja helposti annosteltava poretabletti 
ripulitilanteisiin!

Tehokas yrttiuute auttaa elimistöä puolustautumaan 
bakteereita, viruksia ja alkueläimiä vastaan.

1 tabletti/1 litra kädenlämpöistä vettä.

Vasikalle 2–3 litraa porejuomaa/päivä.

Karitsoille vapaasti juomaa tarjolle.

Osmo Poretta voi antaa elektrolyyttijuoman lisäksi!

Pakkauskoko: 450 g (n. 150 kpl).

Osmo 2Teho on erikoisruokavalio vakauttamaan eläinten 
neste- ja elektrolyyttitasapainoa ruoansulatushäiriöiden 
(ripulin) riskitilanteissa, hoidon tai toipumisen aikana.

Sisältää dekstroosia, natriumasetaattia, sitruspulppaa, 
natriumkloridia, psylliumin kuorijauhetta, maltodekstriiniä, 
maissitärkkelystä, johanneksenleipapuujauhetta, kalium-
kloridia ja aromia.

Sekoitussuhde: 45 g/1 l kädenlämpöistä juomaa (vettä, 
maitoa tai juottorehua). Sopiva päiväannos noin 1 g 
Osmo 2Teho jauhetta/elopaino kg. 

Valmiissa juomassa: Na 127 mmol/l, K 18 mmol/l, 
Cl 67 mmol/l, SID 78 mmol/l.

Pakkauskoot 4,5 kg ja 10 kg.

Elektrolyyttijauhe luomutuotantoon Yrttipohjainen ripulinkatkoja!

Tehokkaasti löysää lantaa kiinteyttävä 
elektrolyyttijauhe

Nestemäinen elektrolyyttitiiviste Maitohappobakteerivalmiste luomutuotantoon

Erikoisruokavalio elektrolyytti- ja vesitasapainon vakautta-
miseen ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, 
hoidon tai toipumisen aikana. 

Sisältää dekstroosia, natriumasetaattia, kaliumkloridia ja 
natriumkloridia.

Sekoitussuhde 30 ml nestettä/1 litra kädenlämpöistä vettä. 
Voidaan sekoittaa myös maitoon.

Valmiissa juomassa: Na 99 mmol/litra, K 23 mmol/l, 
Cl 48 mmol/l, SID 74 mmol/l.

Pakkauskoko: 20 l.

Erikoisruokavalio fysiologisen ruuansulatuksen vakautta-
miseen ja tasapainottamaan ruuansulatuskanavan häiriin-
tynyttä mikrobitasapainoa. Maitohappobakteerit lisään-
tyvät ruuansulatuskanavassa tuottaen suoliston pH:ta 
laskevaa maitohappoa. Oikea pH-tasapaino suosii hyvien 
mikrobien kasvua ja heikentää haitallisten mikrobien elin-
olosuhteita. Maitohappobakteerien lisääntyessä ja kiinnit-
tyessä suolistonseinämään on haitallisille mikrobeille 
vähemmän elintilaa. 

Sisältää maitohappobakteerikantaa Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 4b1705, luomutuotettua dekstroosia ja 
luomumerilevää.

Soveltuu vasikoille, karitsoille, kileille, porsaille ja emakoille. 
Annos pikkuvasikoille 6 g/päivä ja pikkuporsaille 10–15 g/
kg rehua.

Pakkauskoot 1 kg ja 20 kg.

Elektrolyyttijauhe

Osmo
Jauhe

Osmo
Pore 

Osmo
2Teho

Osmo
Luomu

Osmo
Neste

OsmoBakt
Luomu

Natriumasetaattia sisältävä elektrolyyttijauheNatriumasetaattia sisältävä elektrolyyttijauhe Elektrolyyttijauhe luomuraaka-aineistaElektrolyyttijauhe luomuraaka-aineista Taudinaiheuttajiin tehoava,  Taudinaiheuttajiin tehoava,  
yrttiuutetta sisältävä poretabletti.yrttiuutetta sisältävä poretabletti.

Erikoisruokavalio elektrolyytti- ja vesitasapainon vakautta-
miseen ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, 
hoidon tai toipumisen aikana.  

Sisältää dekstroosia, natriumasetaattia, maltodekstriinia, 
natriumkloridia ja kaliumkloridia.

Sekoitussuhde 35 g jauhetta/1 litra kädenlämpöistä vettä. 
Voidaan sekoittaa myös maitoon.

Valmiissa juomassa: Na 107 mmol/litra, K 15 mmol/l, 
Cl 59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Pakkauskoot: 2 kg, 4 kg ja 10 kg.

Erikoisruokavalio elektrolyytti- ja vesitasapainon vakautta-
miseen ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, 
hoidon tai toipumisen aikana.  

Sisältää luomutuotettua dekstroosia, natriumbikarbonaattia, 
luomutuotettua sakkaroosia, natriumkloridia ja kalium-
kloridia.

Sekoitussuhde 35 g jauhetta/1 litra kädenlämpöistä vettä.

Valmiissa juomassa: Na 107 mmol/litra, K 15 mmol/l, 
Cl 59 mmol/l, SID 63 mmol/l.

Pakkauskoko: 7,5 kg.

Kätevä ja helposti annosteltava poretabletti 
ripulitilanteisiin!

Tehokas yrttiuute auttaa elimistöä puolustautumaan 
bakteereita, viruksia ja alkueläimiä vastaan.

1 tabletti/1 litra kädenlämpöistä vettä.

Vasikalle 2–3 litraa porejuomaa/päivä.

Karitsoille vapaasti juomaa tarjolle.

Osmo Poretta voi antaa elektrolyyttijuoman lisäksi!

Pakkauskoko: 450 g (n. 150 kpl).

Osmo 2Teho on erikoisruokavalio vakauttamaan eläinten 
neste- ja elektrolyyttitasapainoa ruoansulatushäiriöiden 
(ripulin) riskitilanteissa, hoidon tai toipumisen aikana.

Sisältää dekstroosia, natriumasetaattia, sitruspulppaa, 
natriumkloridia, psylliumin kuorijauhetta, maltodekstriiniä, 
maissitärkkelystä, johanneksenleipapuujauhetta, kalium-
kloridia ja aromia.

Sekoitussuhde: 45 g/1 l kädenlämpöistä juomaa (vettä, 
maitoa tai juottorehua). Sopiva päiväannos noin 1 g 
Osmo 2Teho jauhetta/elopaino kg. 

Valmiissa juomassa: Na 127 mmol/l, K 18 mmol/l, 
Cl 67 mmol/l, SID 78 mmol/l.

Pakkauskoot 4,5 kg ja 10 kg.

Elektrolyyttijauhe luomutuotantoon Yrttipohjainen ripulinkatkoja!

Tehokkaasti löysää lantaa kiinteyttävä 
elektrolyyttijauhe

Nestemäinen elektrolyyttitiiviste Maitohappobakteerivalmiste luomutuotantoon

Erikoisruokavalio elektrolyytti- ja vesitasapainon vakautta-
miseen ruoansulatushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, 
hoidon tai toipumisen aikana. 

Sisältää dekstroosia, natriumasetaattia, kaliumkloridia ja 
natriumkloridia.

Sekoitussuhde 30 ml nestettä/1 litra kädenlämpöistä vettä. 
Voidaan sekoittaa myös maitoon.

Valmiissa juomassa: Na 99 mmol/litra, K 23 mmol/l, 
Cl 48 mmol/l, SID 74 mmol/l.

Pakkauskoko: 20 l.

Erikoisruokavalio fysiologisen ruuansulatuksen vakautta-
miseen ja tasapainottamaan ruuansulatuskanavan häiriin-
tynyttä mikrobitasapainoa. Maitohappobakteerit lisään-
tyvät ruuansulatuskanavassa tuottaen suoliston pH:ta 
laskevaa maitohappoa. Oikea pH-tasapaino suosii hyvien 
mikrobien kasvua ja heikentää haitallisten mikrobien elin-
olosuhteita. Maitohappobakteerien lisääntyessä ja kiinnit-
tyessä suolistonseinämään on haitallisille mikrobeille 
vähemmän elintilaa. 

Sisältää maitohappobakteerikantaa Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 4b1705, luomutuotettua dekstroosia ja 
luomumerilevää.

Soveltuu vasikoille, karitsoille, kileille, porsaille ja emakoille. 
Annos pikkuvasikoille 6 g/päivä ja pikkuporsaille 10–15 g/
kg rehua.

Pakkauskoot 1 kg ja 20 kg.

Elektrolyyttijauhe

Osmo
Jauhe

Osmo
Pore

Osmo
2Teho 

Osmo
Luomu

Osmo
Neste

OsmoBakt 
Luomu

Natriumasetaattia sisältäväNatriumasetaattia sisältävä
nestemäinen elektrolyyttinestemäinen elektrolyytti

MaitohappobakteerivalmisteMaitohappobakteerivalmiste
luomuraaka-aineistaluomuraaka-aineista

Ulostetta kiinteyttäviä kuitujaUlostetta kiinteyttäviä kuituja
sisältävä elektrolyyttijauhesisältävä elektrolyyttijauhe



Tommi
044 5800051

Ari
040 4145907

Kameravalvontaa 
maaseudulle!

• Poikimiset, ulkovalvonta, laiteseuranta
• Reaaliaikainen mobiiliseuranta

• Ilmainen kamerakartoitus ja tarjouslaskenta
• Maksu maitotiliperintänä tai pankkilaskulla

• Nämäkin kerryttävät ostohyvitystä
• Kysy Valma-asiakasetuudesta

Eläinseuranta

www.visionfix.fi

Mobiiliseuranta

Laiteseuranta

Tunnistaa kuumeiset

eläimet, suoja 

tarttuville taudeille!

UUTTA!
Lämpökamerat
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