
Tuotteet saatavilla Tuottajain Maidon Valmakaupoista  
Riihimäeltä, Kouvolasta, Mikkelistä, Lappeenrannasta, Särkisalmelta ja Sysmästä.

Katso lähimmän myymäläsi yhteystiedot ja aukioloajat osoitteesta

 www.tuottajainmaito.fi

Tuottajain Maidon tarjouksia 
syys-lokakuussa

Omenakampa 40 kpl,  Omenakampa 40 kpl,  
laktoositon, pakastelaktoositon, pakaste
(7,00 €/kg)(7,00 €/kg)

29294040
/ltk/ltk

Liha-kaalilaatikko 2,8 kg,  Liha-kaalilaatikko 2,8 kg,  
laktoositon, laktoositon, pakaste pakaste 
(6,25 €/kg)(6,25 €/kg)

17175050
/vuoka/vuoka

4-lajin vihannes- 4-lajin vihannes- 
sekoitus 2,5 kg,  sekoitus 2,5 kg,  
pakaste pakaste 
(1,98 €/kg)(1,98 €/kg)

449595
/pussi/pussi

Minivoicroissant 25g,  Minivoicroissant 25g,  
vähälaktoosinen,  vähälaktoosinen,  
pakaste pakaste 
(7,45 €/kg)(7,45 €/kg)

20205050
/110 kpl pussi/110 kpl pussi

JATKAMME TARJOUSTA!



Syyskuun 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.

Käytetään vasikoiden ripulin yhteydessä 
nestehukan ehkäisemiseen.

sis. alv. 14%

sis. alv. 14%

sis. alv. 24%

18,18,5050

70,70,0000

134,134,0000

Startti Vasikkasuola 600 g

Startti 
Vasikkasuola 2,5 kg

9871

9869

sis. alv. 14%

25,25,7070

sis. alv. 14%

19,19,3030

Ade-Plus 5 l

E-Plus 5 l

630286

630059

623036

ADE-Plus on erityisesti 
nautakarjalle sopivassa 
suhteessa vitamiineja 
sisältävä nestemäinen 
vitamiiniesiseos.

E-Plus on runsaasti selee-
niä ja E-vitamiinia sisäl-
tävä vahva vitamiiniliuos 
erityisesti vastapuidun tai 
tuoreena säilötyn viljan 
täydentämiseen.

Repiderma
•  Sorkkien ja ihon suojaspray, 

joka sisältää kelatoitua  
kuparia ja sinkkiä

•  Suojaa paremmin 
 vahingoittunutta ihoa
•  Nopeuttaa haavojen  

paranemista
•  Ei sisällä antibiootteja

sis. alv. 24%

19,19,4040
670833

Valma-kivennäiset ovat seosrehuruokintaan 
kohdennettuja jauheisia kivennäisiä.

VALMA-KIVENNÄISET

Valma
Hieho-

kivennäinen

Valma
Seleeni Lypsy-

kivennäinen

Valma
PLUS Lypsy-
kivennäinen

Valma
Umpi-

kivennäinen

Valma
Carbo-

kivennäinen

KAIKKI KIVENNÄISET OVAT SAATAVILLA 
500 KG JA 1000 KG SUURSÄKISSÄ.

Kahdella tehokkaalla akul-
la. Kätevässä muovisessa 
säilytyslaukussa. Mukana 
puhdistusharja ja teräöljy. 
Käyttöaika leikattaessa n. 80 
minuuttia. Leikkuunopeus 
5000 rpm. Paino 280 g.

WAHL Adelar 
utarekarvaleikkuri



AIV Ässä Na
Tehokas bakteereita, hiivoja ja  
homeita vastaan. 
 
AIV 2 Plus Na
Tutkitusti paras tuote kostean  
rehun säilöntään. 

AIV Pro NC
Kone- ja käyttäjäystävällinen
säilöntäaine erityisesti paalirehulle.

 
 
Eastman Propcorn Plus  
Kustannustehokas ratkaisu viljansäilöntään. 
 
Eastman Propcorn NC 
Vähentää pölyämistä ja homeiden kasvua 
heinässä. 

Eastman Stabilizer Pig Na  
Estää virhekäymisen ja säilyttää liemirehun 
hygienian.

Lue lisää tuotteistamme AIV.FI/SAILO-OIKEIN

© 2021 Eastman. Tässä viitatut Eastman-tuotemerkit ovat Eastmanin tai sen tytäryhtiöiden  
tavaramerkkejä tai niitä käytetään lisenssillä. ®-symboli merkitsee rekisteröityä tavaramerkkiä  
Yhdysvalloissa; tavaramerkit voidaan rekisteröidä myös kansainvälisesti. Tässä viitatut muut  
kuin Eastman-tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.      AN-FIN-RUM-12152-1     4/21

AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

Rehunsäilöntäaineet 
suomalaisen tilan  
kaikkiin tarpeisiin.

Valitse Eastmanin tuoteperheestä sinulle sopivin ratkaisu.

Tuoteneuvonta
020 710 8484



MEILTÄ PARHAAT 
RUOKINTARATKAISUT 

SISÄRUOKINTAKAUTEEN

Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan ja laita meidät töihin.
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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

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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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



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

Vaihtoehto alkuperäisille

LAC-nännikumeja valmistetaan eri tuotenimillä vuosittain yli kaksi miljoonaa 
kappaletta ja niitä käytetään yli 60 maassa. Uusi edistyksellinen kumilaatu 
mahdollistaa LAC-nännikumille vakuuttavat laskennalliset kestävyysarvot:
3000 lypsykertaa ja 1000 käyttötuntia.

25,10

LAC-nännikumi nro 2
  Sopii Westfalia-koneisiin.
  Hylsyn pituus 147 mm.
  Nännikumin suuaukon  

halkaisija 23 mm.
  Sisältää lyhyet maitoletkut  

10/18 mm, pituus 140 mm.
  Tuotenumero:  23020002

LAC-nännikumi nro 22, WF
  Sopii Westfalia-koneisiin
  Hylsyn pituus 147 mm.
  Nännikumin suuaukon hal-

kaisija 23 mm.
  Sisältää lyhyet maitoletkut 

12,5/20,5 mm, pituus 138 mm.
  Tuotenumero:  23020022

/sarja

LAC-nännikumi nro 20
  Vaihtoehto SAC nro 15020 

(Uniflex).
  Tuotenumero 23020020

ø 25 mm

ø 13,5 mmø 20 mm

300 mm
155 mm

ø
 22,5 m

m

ø
 38

 m
m

LAC-nännikumi nro 3
  Vastaa Strangko 3423007.
  Suuaukon halkaisija 20 mm

LAC-nännikumi nro 4
  Vastaa Senior nro 15004
  Suuaukon halkaisija 25 mm, iso kuppi

624181

LAC-nännikumi nro 24
  Vaihtoehto SAC nro 15022 

(Uniflex). 
  Tuotenumero 23020024

ø 25 mm

ø 13,5 mmø 22 mm

300 mm
155 mm

ø
 22,5 m

m

ø
 38

 m
m

LAC-nännikumi nro 28
  Vaihtoehto DeLaval nro 

964008-80 (Harmony ja  
Harmony plus). 

  Tuotenumero 23020028

ø 26 mm

ø 20 mmø 22 mm

315 mm
148 mm

ø
 22,5 m

m

ø
 4

2,5 m
m

625134 625391

VJVJ

624149VJ

VJ

VJ

VJ

624093

624094

624095



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

620158

278,00
2 x 20 l

622585

8,00
Vedinsuihkepullo

622954

10,90
Vedinkastopullo

622674

10,80
Pumppu 

Green Dip -astiaan

675699

19,70
5 l

LAC® lypsykoneöljy 68

Meijerin Vedinspray

MYÖS LYPSYROBOTEILLE
LAC Lypsykoneöljy 68 on korkealaatuinen mine-
raalipohjainen öljy, joka on kehitetty erityisesti 
käytettäväksi lypsykoneiden tyhjiöpumpuissa.

  sisältää lisäaineita, jotka suojaavat kulumiselta, 
syöpymiseltä ja estävät vaahtoamista

  alhainen jähmepiste suojaa laitteita 
käynnistettäessä ja toiminnassa myös 
alhaisissa lämpötiloissa

  korkea viskositeetti-indeksi ylläpitää öljykalvoa 
korkeissa lämpötiloissa

Kotimainen, hoitava, 
käyttövalmis liuos.

  Auttaa ehkäisemään 
utaretulehduksia.

  Karkottaa kärpäset 
vetimien pinnalta.

  Hoitaa vedinihoa.

Green Dip -vedinkastoaine
Green Dip on uuden sukupolven 
2-komponenttinen vedinhoitoaine. 
Tuote on suunniteltu Eurooppalaiseen 
käyttötapaan sopi vaksi. 
Green Dip muodostaa vedinten pin-
nalle suojaavan kalvon. Vedintä kas-
tettaessa aine tappaa bakteerit, viruk-
set, hiivan ja sienet 15 sekunnissa.

  allantoin-lisäaine hoitaa vedinihoa
  vetimet helppo puhdistaa
  vain 2 snt / käyttökerta

Vedinkastopullo RJP
Neste ei palaa astiaan.

Vedin-
suihkepullo

Nelisan-yleisvoide

Kotimainen, antiseptinen käsi-, 
vedin- ja haavavoide

  Edullinen
  Pehmittävä, imeytyy helposti
  Hygieninen käyttää

2,5 litran riippupullossa 
näkyvä annostelututti 
ostettava erikseen.

VJVJ

MuodostaaMuodostaa
vetimillevetimille
suojaavansuojaavan
”kilven””kilven”

VJ

VJ

VJ

VJ

VJ

5,70
300 g

620889

35,40
2,5 l

620887

670309

41,40
10 l

RBT CHLORHEX  
VEDINHOITOAINE 

20, 60 ja 200 litran  
pakkauksissa

TUTUSTU  
VALMA  
VERKKO- 
KAUPASSA! 

HUOM! Vedinspray 30L ja 200L 
poistuneet valikoimasta.  
Isommissa pakkauksissa  
saatavilla korvaava tuote.



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

UUTUUS! Lietec®-  
Lietteenkäsittely ja Separointi

Lietec Emix 85
  Te ho kas pot ku ri se koi tin
  Lie te kui lu jen se koit ta mi seen
  Moot to ri 4,0 kW, 1450 r/min
  Suo ja kyt kin
  Pis to ke 16 A
  Sopii 30 mm ri ti lä vä lis tä
  Se koi tus sy vyys: 85cm
  Kuu ma sin kit ty

Lietec® Hmix 400  
säiliösekoitin
Suunniteltu traktoriin ja kurottajaan,  
pienten säiliöiden (100-1000 m³) sekoitukseen 

  Euro-sovitteella, kysy myös muita sovitteita
  Runko kuumasinkitty, pituus 4 m
  Sopii 50 cm ritiläaukosta 
  Potkurin kääntö- ja lukitus mekaanisesti 360°
  Potkuri 3-lapanen, halkaisija 65 cm
  Hydrauliikka: 2 suuntaan + vapaapaluu
  Hydraulimoottorin koko 160 cc
  Traktorin hydrauliikkatuotto max noin 100 l/min (200 bar),  
jolloin pyörimisnopeus 625 rpm

  Sekoitusteho lietteestä ja käyttävästä koneesta riippuen n 10-30 kW

Lietec©-tuoteperhe on suunniteltu lietteenkäsittelyn koko-
naisratkaisun toteuttamiseen sekä vanhan järjestelmän 
parantamiseen. Asiakas voi ostaa yksittäistuotteita tai koko-
naisratkaisun, jonka valinnassa auttavat Finnlacton asian-
tuntevat myyjät. Tarjoamme ratkaisun niin slalom-navettoi-
hin kuin perinteisiin pudotuskaivojärjestelmiinkin.

Kun otat meihin yhteyttä, selvitämme perustiedot: millainen 
navetta on kyseessä, mitä tuotteita siellä on ja missä on vika, 
jos liete ei liiku oikein. Tämän jälkeen tarjoamme maatilallesi 
sopivan ratkaisun.

Lietec® Emix 220
  Pystypotkurisekoitin
  Kokooja-altaaseen tai pieniin säiliöihin
  Kiinnitetään kiinteästi
  Kääntyy 45 astetta 
molempiin suuntiin

  Moottori 7,5kW
  Pyörimisnopeus 326 rpm
  Potkurin koko 450 mm

Hmix 240 Avant-kiinnike  

Hmix 240 Euro-kiinnike 

Hmix 400 Euro-kiinnike Iso 

Lietec® Epump 400
  Moottori 11 kW 
  Sähkökäyttöinen  
varsipumppu

  Pituudet 3 ja 4 metriä
  Tehokas ja s äädet-
tävä repijäterä

  Helposti avattava  
pumppupesä

Lietec® Hmix 240 - 2,4m
  Laadukas hydraulitoiminen potkuri-
sekoitin pienkuormaajaan 

  Mahdollistaa lietekuilujen  
tehokkaan sekoituksen  
navetan kuiluissa

  Ritiläpalkin nostoon tulee 
mukaan nostoraudat

  Potkurilla voidaan sekoit-
taa molempiin suuntiin

  Kääntyvän sekoitussuun-
nan ansiosta voidaan 
sekoittaa myös sivulle

437,00

674,00

2 808,00

2 553,00

5 500,00

5 183,00

472,00

4 384,00



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

Lind Jen sen Mas kin fa brik A/S on val-
mis ta nut kor kea laa tui sia lan nan kä sit-
te ly lait tei ta yli 50 vuot ta. Finn lac to Oy 
toi mit taa LJM- lan ta raa pat, pot ku ri se-
koit ti met ja lie te pum put Suo mes sa.

  Kaik ki LJM-lie te pum put on va rus tet tu 
me kaa ni sel la tii vis teel lä ja yli kuor mi tus-
suo jal la. Pie nin tä mallia lu kuun ot ta mat ta 
ne on myös va rus tet tu vuo to vahdil la pit-
kän käyt töiän ta kaa mi sek si.

  Up po pum puis sa on myös leik kaa vat terät 
oljen ja säi lö re hu jää mien silp pua mi sek si.

  LJM -POT KU RI SE KOIT TAJAT
  Suo ra ve toi si na 1,5 kW ja  

2,5 kW:n te hoi si na.
  Pla neet ta vaih teis tol la va rus tet tu ja mal-

le ja on te ho luo kis sa 2,2 kW – 18,5 kW.
  Kaik ki pot ku ri se koit ta jat on va rus tet tu 

läm pö suo jauk sel la. Pie nin tä mallia 
lu kuunot ta mat ta ne on myös va rus tet tu 
vuo to vahdilla pit kän käyt töiän ta kaa-
mi sek si.

  LJM SLA LOM-SE KOIT TA JAT
  7,5 kW, 11 kW, 15 kW ja  

18,5 kW:n te hoi si na.
  Kaik ki se koit ta jat on va rus tet tu 2-lapai-

sella pot ku ril la ja sekä läm pö- että  
vuo to suo jauk sel la.

LJM-Lietepumppu 7,5 kW,  
kuvan pumpussa lisävarusteita

LJM säiliösekoitin  
15 kw, 850 mm, 268 rpm

LJM- LIETEPUMPUT

LJM- SEKOITTIMET

LJM-LIETEPUMPUT
Teho Repijäterä Hinta

1,5 kw 2,5" 3 639,00

3,0 kw 4" 4 594,00

7,5 kW 4" ja 6" 6 647,00

11 kW 6" 9 127,00

15 kW 6" 9 488,00

18,5 kW 6" 9 948,00

Se pa roin ti ko neet nau dan-, sian- ja ka nan lan nan se pa roin-
tiin. Finn lac to toi mit taa laa duk kaat EYS-se pa raat to rit jotka 
on ke hi tet ty Suo men kyl miin olo suh tei siin. EYS-se pa raat-
to rit ovat mark kin ajoh ta jia myös Poh jois-Ame ri kas sa sekä 
Ka na dan kyl mis sä olo suh teis sa.

EYS Kuivitusseparaattori 
SP-800 HD 

EYS-SEPARAATTORIT

EYS-SEPARAATTORIT Teho Hinta

EYS SP-400 2,2 kw 14 171,00

EYS SP-600 5,5 kw 20 655,00

EYS SP-800 5,5 kw 27 500,00

Ohjauskeskus SP-600 ja SP-800  
separaattoriin (max 5,5 kW) + 
pumppu (max 7,5 kW)

max 5,5 kW + 
max 7,5 kW

2 643,00

EYS-KUIVITUS- 
SEPARAATTORIT Teho Hinta

EYS SP-600 HD  5,5 kW 27 500,00

EYS SP-800 HD 11 kW 32 424,00

LJM-SEKOITTIMET
Teho Siipi Rpm Hinta

1,5 kw 540 mm 268 6 726,00

5,5 kw 530 mm 350 9 728,00

11kw 820 mm 268 10 928,00

15 kW 850 mm 268 11 559,00

18,5 kW 870 mm 291 11 769,00

Slalompotkuri  
15 kW 670 mm 268 11 650,00

Slalompotkuri  
18,5 kW 670 mm 291 12 130,00

Muista kokoluokista kysy tarjous!

Se pa roi tua kui va-ai net ta käy te tään kui vik kee na niin 
ma kuu par sis sa kuin kes to kui vi ke poh jil la kin. Tur peen saa-
ta vuu den voi varmistaa omal la ti lal la se pa roi dul la lan ta-
kui vik keel la.

6 647,00

32 424,00

11 559,00



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

VAIHDA KOTIMAISEEN:
Tutkitut, tasalaatuiset pehmeään lypsyyn Meijerin-nännikumit

NUMERO 11    värikoodi sininen  
  Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nänni-

kupinkuorta nro 960550-80 ja kaikki TF-keskuskappaleet. 
  Vastaa nännikumisarjaa 96003682 ja nännikumia 

96003603. 
  Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 12
  Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nänniku-

pinkuorta. 
  Vastaa Senior-nännikumia n:o 15012.
  Nännikumin suuaukon halkaisija 20,5 mm.

NUMERO 15    värikoodi harmaa  
  Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. kevythylsyä 

nro 964420-80 ja kaikki TF -keskuskappaleet. 
  Vastaa nännikumisarjaa 99900783 ja nännikumia 

99900703. 
  Nännikumin suuaukon halkaisija 20 mm.

Kotimaisista nännikumeista ja 
letkuista alkaa hyvän maidon tie

  Meijerin nännikumit ja letkut on valmistettu Suomessa
  Valmistuksessa kymmenien vuosien kokemus
  Laaja ja tyytyväinen käyttäjäkunta
   Säännöllinen vaihto auttaa  tuottamaan korkealaatuista maitoa

Tasainen 
laatu

Oikea 
pehmeys

Vertaa 
hintaa

100 % 
tyytyväisyystakuu

KAIKKI
MALLIT

22,00/sarja

NUMERO 1    värikoodi punainen  
  Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään nännikupinkuorta 

nro 960550-80 + kaikki 8 mm-keskuskappaleet. 
  Vastaa nännikumisarjaa 96001683 ja nännikumia 96001601 

ja 96001603. 
  Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 7
  Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään uudempaa, pienem-

pää ns. unisoft- nännikupinkuorta. Vastaa Senior-nänniku-
mia n:o 15007.

  Nännikumin suuaukon halkaisija 21 mm.

NUMERO 8    värikoodi keltainen 
  Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nänniku-

pinkuorta nro 960550-82 kaikki 8 mm -keskuskappaleet. 
  Vastaa nännikumisarjaa 96000081 ja nännikumia 

96000002. 
  Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm 

NUMERO 10
  Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow- 

nännikupinkuorta. 
  Vastaa Senior-nännikumia n:o 15010. 
  Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm.

620604 620608

621133

620597

622272

622273

622274

VJ



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

  kumia 

Ilmaletku

6,20
/m

10 mm

620066

5,00
/m

täysi rulla 20 m

5,50
/m

12 mm

620621

Lyhyt tykytysletku
  kumia 

Kaksoistykytysletku
  kumia 

Kirkas kolmoisletku
  maitoletku 
ja ilmaletku 
samassa

Silikonimaitoletku
  kotimainen
  maidon virtaus näkyy
  3-4 kertaa pidempi kestoikä
   säilyttää joustavuuden pitkään
   kevyt 
  hygieninen 
  kulutuskestävävyys erittäin hyvä

Kuminen maitoletku
  valmistettu samasta  raaka- 
aineesta kuin nännikumit

(VTT ELI 1067/92 FINNLACTO)
  erittäin kirkas 
  joustaa mutta ei taitu

Kirkas maitoletku

620622

4,00
/m

2x7 mm

620620

3,00
/m

7 mm

620222

10,70
/m

16/28 mm

620060

7,40
/m

14/24 mm

3,80
/m

täysi rulla 20 m

621137

3,60
/sarja

7 mm / 4 kpl x 210 mm

620068

12,00
/m

16 /2 x 7
30 m/kela

621138

10,20
/m

14 /2 x 7
30 m/kela

2,80
/m

täysi rulla 20 m

9,70
/m

täysi rulla 20 m

622600

14,80
/m

14/24 mm

12,80
/m

täysi rulla 25 m

622601

18,40
/m

16/24 mm

15,90
/m

täysi rulla 25 m

622115

4,30
/m

14/24 mm

620614

5,90
/m

16/27 mm

3,90
/m

täysi rulla 40 m

5,20
/m

täysi rulla 30 m

6,70
/m

täysi rulla 20 m

VJ

VJ

VJ

VJ

VJ

VJ

Lypsynaloitusmuki
  irrallinen musta välipohja, josta 
on helppo huomata maidossa 
olevat epäpuhtaudet

  valmistettu muovista

620570

4,60

VJ

Kalkinpoisto
   poistaa vaikeat kalkki- 
ja ruostepinttymät

670017

18,10
5 l

VJ



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

BIORET DANUBE 18mm parsimatto,  
60m/rulla
Kes tä vää mu ka vuut ta eläi melle

  Sau ma ton rulla mat to
  Ala puo li nys ty röity li sää mään pitoa eläi men  

las keu tues sa ma kuulle ja nous tes sa
  Val mis tet tu luon non ku mis ta (NBR) jossa tekstiili kuitu vahvike
  Rul las sa 60 met riä,lei ka taan halut tuun pi tuu teen
  Kaksi le veyt tä (par ren sy vyyt tä) 1,6 m ja 1,8 m
  Rulla toi mi te taan mit taan kat kais tu na
  Val mis tet tu Rans kas sa
  Tuo te nu me rot:

  BA02DB6018 – 1,6 m
  BA02DB8018 – 1,8 m

BIORET AQUASTAR vesipeti + tyyny  
120 cm parteen
Bioret Aquastar Ultimate – parasta eläimillesi

  35 mm latex-peti ja vesipeti muodostavat  
yhdessä 70 mm paksun pedin

  Vesipedin ansiosta Aquastar ultimate vähentää  
painopisteitä ja mahdollistaa optimaalisen  
verenkierron –> korkeampi maitotuotos

  Sisältää Aqua board®-rintatyynyn
  Tuotenumero: BA01MA8520

BIORET ELISTA -parsipeti
  Paksuus 40 mm
  Patja aitoa lateksia
  Lateksin vahvuus 300 kg/m3
  Koko 1800 mm x parsirivin pituus
  Kuvioitu yhtenäinen pintamatto
  Kinnerystävällinen materiaali
  Lisävarusteena: Aquaboard-etutyyny
  Tuotenumero: BA01EM8040

BIORET AQUATOP saneerausvesipeti
Hyödynnä vanha parsipeti ja päivitä parsipeti  
Aquatop-pintamatolla nykyaikaiseksi vesipediksi!

  Samat hyödyt kuin Aquastar vesipedissä
  Helppo asentaa pintamaton vaihdon yhteydessä
  Erinomainen puhdistettavuus
  Kinnerystävällinen materiaali
  Lisävarusteena: Aquaboard® -etutyyny (ei jälkiasenn.)
  Tuotenumero: BA08TE9520

67,00
/m2

300,00
/parsipaikka

204,00
/parsipaikka

187,00
/parsipaikka



SYYSKUUN 2021 TARJOUKSET

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

Bioret Delta käytävämatto 8 mm
  Paksuus 8 mm
  Pintakuviointi parantaa pitoa, mutta  

ei huononna puhdistettavuutta
  Lisää eläinten liikkumista ja estää liukastumista
  Ei sovellu lantaraapan alle
  Sisällä ristiinkudottu vahvike
  Soveltuu lastausrampeille, poistumiskäytäville ja 

muille vähemmän kuormitetuille alueille
  Syvyys: 1200 mm, 1500 mm ja 2000 mm
  Pituus: Räätälöity –> max 3tn / rll
  Tuotenumero: BA03DL1208

Bioret Delta käytävämatto 16 mm

  Paksuus 16 mm
  Pintakuviointi parantaa pitoa, mutta  

ei huononna puhdistettavuutta
  Lisää eläinten liikkumista ja estää liukastumista
  Sopii lantaraapan alle
  Sisällä ristiinkudottu vahvike
  Soveltuu lantakäytäville, odotusalueille ja muille 

raskaasti kuormitetuille alueille
  Syvyys: Räätälöity
  Pituus: Räätälöity –> max 3tn / rll
  Tuotenumero: BA03DL0016

Easyfix® Ritilämatto
Easyfix®- ritilämatto maito- ja lihanautatiloille

  Valmistetaan eri mitoilla lähes kaikille  
markkinoilla oleville ritiläpalkeille

  Kumimatto betoniritilöille
  Erittäin pitävä pintamateriaali vähentää liukastumisia
  DLG Signum ja Fokus testattu
  Suunniteltu ohjaamaan lanta ja virtsa paremmin
  Erittäin helppo asennus kiinteillä kumitapeilla
  5 vuoden täystakuu
  Tuotenumero: AI84500100 – LUJA-ritilä

53,00
/m2

74,00
/m2

69,00
/m2



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

Tilaa vähintään 1200 kg Hankkijan nautojen kivennäisiä  
tai vitamiineja 30.9.2021 mennessä, saat kampanjaetuna 
kaksi kappaletta Mauri Kunnaksen Hankkijalle kuvittamaa 
Koiramäki 2021 -mukia. Mukien teemana on rekiretki.

Hankkijalla on oma, parhaista asian tuntijoista 
koostuva tuotekehitys, jonka osaaminen tiivis- 
tyy alan laadukkaimpiin kivennäistuotteisiin. 
Hankkijan kivennäiset tukevat tuotosta ja 
eläinterveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusimmista innovaatioista vastaa  
Plus-kivennäissarja, josta löytyy mm. Tiineys+, 
Fosfori+, Mg+ ja Sorkka+, nimet kertovat jo 
käyttötarkoituksen. 

Sopivakivennäinen® on täsmäruokinnan 
edelläkävijä. Tilakohtaisesti optimoitavat 
Sopivakivennäiset ovat nopeasti nousseet 
megatrendeiksi seosruokintatiloilla. 

OSTA NAUTOJEN VITAMIINIT JA  
KIVENNÄISET HANKKIJALTA, SAAT 

Koiramäki 2021 -mukit!



Valiant EVERYDAY Ultra 200 l

Käyttövalmis yksikomponenttinen vedinspray
lypsyn jälkeen roboteille ja suurten tilojen 
käyttöön. BPR-hyväksytty tuote sinun ja karjasi 
turvallisuuden puolesta.

www.inchem.fi

SYYSKUU 2021

Käyttövalmis liuos

BPR-hyväksytty tuote

Tilaa tuotteet maitoautotoimituksiin kätevästi Valma -verkkokaupasta, 

myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi. 

Valiant VERSATILE 20 l

Lypsyn jälkeen kaksikomponenttinen, suihkutettava 
Versatile. Voit tehdä jopa kahden viikon liuoksen 
kerralla. Versatile sopii myös automaattilypsyyn.

623359 Valiant VERSATILE 20 l           143,00 €

623360     Catalyst 0,5 l                                 0,00 €

623662 EVERYDAY Ultra 200 l            652,00 € 

Suoriin tilatoimituksiin lisätään rahti- ja lavaveloitukset.

GRANOSAN on hienorakeinen tuotantotilojen kuivadesin-
fiointiaine, joka ei sisällä klooria. Ehkäisee bakteerien ja 
viruksien leviämisen ja kuivattaa kärpästoukkien kasvualustan 
eläinsuojissa.
1 kg Granosania sitoo 4 kg vettä!

Kuivadesinfiointiaine eläinsuojiin

Valiant - utareterveyden puolesta

670653   Granosan 20 kg /astia               36,80 €

670653   Granosan 40x20 kg /lava    1.048,00 €  (á 26,20 €)
Suoriin tilatoimituksiin lisätään rahti- ja lavaveloitukset.

Catalystkaupan päälle!

SPRAY



LÄMPÖKÄSITELTY RYPSIROUHE
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

Rypsirouheen futuuri-hinnat avattu!
Varmista hinta ja saatavuus etukäteen.

Jätä futuuri-tilaus omaan
Valmakauppaasi.

• Futuuri -kaupassa on kysymys riskien hallinnasta
• Tuottaja ei ole tämän jälkeen altis hintaan tai  saatavuuteen liittyville

markkinahäiriöille
• Tilan maksuvalmiuden kannalta on  merkityksellistä tuntea valkuaisen

hintakehitys
• Tehty kauppa on molempia osapuolia sitova

Rypsirouhe LK tilatoimitukset:
Irto:

Suursäkki 
1000 kg: Nuppi, perävaunu

tai rekka.
Puhallus tai kippi

Keskitä ostot – kerrytä ostohyvitystä!



 BOLUTECHIN BOLUKSET

JATKUVASTI
EDULLISESTI!

Bolutech Ferti 
10 x 65 g

Bolutech Prepavel 
10 x 80 g

Bolutech Magnesium 
10 x 85 g

Bolutech Long 
Active Kasvu 
10 x 95 g

Bolutech Niasiini 
Energy 10 x 58 g

Bolutech Biotiini 
10 x 82 g

Bolutech Fostori 
10 x 68 g

Bolutech Vita 
10 x 70 g

Ummessa oleville 5-8 viikkoa 

ennen poikimista. Pitkävaikutteinen,

n. 6 viikkoa. Vähentää poikimisen 

aikaisia ongelmia: poikiminen nopeutuu 

ja vähentää jälkeisten jäämistä. 

2 bolusta/hoitokerta.

Ennen keinosiemennystä tai 

astutusta normaalin hedelmällisyyden 

ylläpitämiseksi. Tehostaa 

hormonikiertoa. 

2 bolusta/hoitokerta.

Yli 300 kg naudoille magnesium-

tason ylläpitämiseksi ja puutos-

tiloihin. Liukenee n. 4:ssä viikossa. 

Suositellaan erityisesti laidun-

kauden alussa.

2 bolusta/hoitokerta.

Yli 150 kg emolehmille ja hiehoille

vitamiinini- ja hivenainetasapainon

ylläpitooon erityisesti laidunkaudella.

Liukenemisaika 8 kuukautta. 

150-300 kg=1 bolus, 

>300 kg=2 bolusta.

Yli 200 kg painaville naudoille.

Tukee sorkkien ja ihon uudistu-

mista. Biotiini lisää myös maidon-

tuotantoa. Liukenemisaika 

n. 5 kuukautta.

2 bolusta/hoitokerta.

Lehmille normaalin aineenvaihdunnan

ylläpitämiseksi ketoosin ja maksan 

rasitustilojen yhteydessä. Tehostaa 

pötsin toimintaa: lisää maidontuotantoa

lakaation alussa/vähentää poikimisen

jälkeistä liiallista painon menestystä.

Liukenemisaika 3 vuorokautta.

1 bolusta/hoitokerta.

Tukee hedelmällisyyttä ja ylläpitää

vastustuskykyä. Kaksi kerrosta: 

nopeasti liukeneva kerros, josta 

liukenee pötsissä 4400 mg 

C-vitamiinia ja 2000 ky E-vitamiinia

24 tunnissa (kun annos on 2 bolusta). 

Hitaasti liukeneva kerros, josta 

hivenaineet ja E-vitamiini liukenevat 

40 pv:n aikana.

Bolus annostin, 
Standardi

Bolus annostin, 
Trigger
yksikätinen

Tuote-
numero:
631825

Tuote-
numero:
632882

Tuote-
numero:
624760

Tuote-
numero:
623492

Tuote-
numero:
631923

Tuote-
numero:
632248

Tuote-
numero:
631924

Tuote-
numero:
633173

Tuote-
numero:
632244

Tuote-
numero:
631922

77,00 €/pkt

Bolutech Kalsium 10 x 67 g

Erityisesti poikimisen yhteydessä käytettäväksi,

nopeasti imeytyvä kalsiumravinnelisä lypsy-

lehmille. Vähentää poikimahalvauksen riskiä.

Aktivoi pötsiä ja suojaa maksaa.

2 bolusta/hoitokerta.

Tuote-
numero:
633279 38,90 €/pkt

82,00 €/pkt

144,00 €/kpl

43,90 €/kpl

90,00 €/pkt

122,00 €/pkt77,00 €/pkt

113,00 €/pkt

69,00 €/pkt

75,00 €/pkt

Lehmille poikimisen yhteydessä

kalsiumlisän kanssa tai täydennys-

kivennäisenä lisääntymiskaudella.

Annostus: Lypsy- ja emolehmät: 

2 bolusta hiehot yli 300 kg: 1 bolus.

SYYSKUU 2021

Tarkista oman myymäläsi valikoima. 
annostimet 24 %. Osa tuotteista toimitusmyyntinä.
Hintoihin sisältyy arvonlisävero 14 % bolukset ja



PÖTSI-pasta

FOSFORI-pasta KALSIUM-pasta

Vauhtia pötsin bakteeri

Täydennysrehu fosforin puu-

toimintaan!

tostiloihin naudoille!

Pakkaus 4 x 330 g

Pakkaus 4 x 370 g

pH-Pasta

Nopea apu happaman 

pötsin ja juoksutus maha
ongelmariskin pienentä-
miseen. 

Pakkaus 4 x 430 g

MAGNESIUM-pasta

Kun on riski laidunhalvauk-

seen, myös sisäruokinnassa.

Pakkaus 4 x 390 g

HIILI-pasta 

Nopeasti vaikuttava täyden-
nysrehu lehmille ja vasikoille 

ripulin, suolistohäiri öiden ja 

myrkytystilan yhteydessä.

Pakkaus 4 x 335 g

Vasikan HIILI-geeli

Nopeasti vaikuttava täyden-
nysrehu vasi koille ripu lin, 

suo listohäiriöiden ja myrky-
tystilan yhteydessä.  

Kiinteyttää lantaa.

Pakkaus 4 x 360 g

Markkinoiden tehokkain suun 

kautta annosteltava kalsium-

valmiste.
Pakkaus 4 x 390 g

KETOOSI-pasta

Tehokas ketoosin tai piilevän

ketoosin hoitoon!

Pakkaus 4 x 330 g
pakkauspakkaus

pakkaus pakkaus

pakkaus

pakkaus

pakkaus
€

€€

€ €

€

€

€
pakkaus

16 60

1723

14 21

20

23

20

5020

80 90

90

60

90

 MADE IN FINLAND

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 tai veteen sekoitettuna (n. +40C).

Annostellaan 2-3 kertaa päivässä. Lisätietoja: www.teollisuushankinta.fi

VASIKAN BENEFIT
NOPEA APU RIPULOIVALLE 

SYYSKUU 2021

Tarkista oman myymäläsi valikoima. 
Osa tuotteista toimitusmyyntinä.
Hintoihin sisältyy arvonlisävero 14 % 

Tehokkaat kotimaiset Lehmän-pastat

Tuotenro: 632615

Tuotenro: 632617

Tuotenro: 632883

Tuotenro: 632618

Tuotenro: 632616 Tuotenro: 632121

Tuotenro: 632619

Tuotenro: 632962
TARJOUS ON VOIMASSA 30.9.2021 ASTI



00110
 

Tuotenro 784000

00460
 

Tuotenro 784001

Valmakauppojen oma:

20 kpl x 200 g 100 kpl x 200 g

Erityisravinnoksi tarkoitettu

täydennysrehu lehmille

JATKUVASTI 
EDULLISET HINNAT

Koostumus:
Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikkahapolla este-

röityjä rasvahapoista peräisin olevia mono- ja diglyseridejä.

Ravintoaineet: Kalsium 23 %, kosteus 32 %

VARASTOINTI:  
Suosittelemme tuotteen varastointilämpötilaksi
huoneenlämpötilaa tai sitä alhaisempia lämpötiloja
(korkein varastointilämpötila + 30 C).

Hinnat sis. alv 14%  bolukset.

SYYSKUU 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 ruokatorvea ja etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

UUTUUS! KOTIMAINEN
 UUTUUSTUOTE 

 MADE IN FINLAND VALMISTETTU
SUOMESSA



NUOLUKIVI MULTI, 10 KG

SUOLAKIVI NATURAL, 10 KG

SE PUHDAS SUOLAKIVI

250

216

00

00

/LAVA

/LAVA

Kpl-hinta: 5,20 €/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 
luomumaatiloilla.

Seleeni (natriumseleniitti) E8 20mg.

Natriumkloridi (38,5% natrium), 

Kalsiumkarbo-naatti (0,2% kalsium), 

Magnesiumoksidi (0,1% magnesium), 

Fosfori 0,0 %

LISÄAINEET (per kg): Hivenaineet:

Sinkki (sinkkioksidi) E6 - 800 mg.

Kupari(kuparioksidi) E4 - 200 mg.

Mangaani (mangaanikarbonaatti) E5 - 

800 mg.

Jodi(kalsiumjodaatti) E2 - 100 mg.

Koostumus: 

Natriumkloridi (39,0 % natrium). 

Koostumus: 

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. Tarjous voimassa  30.9.2021 saakka.

SYYSKUU 2021

MULTI 

SUORIIN TILATOIMITUKSIIN
LISÄTÄÄN RAHTI JA 
LAVAVELOITUKSET!

NATURAL 

 Tarkista oman myymäläsi valikoima.

NUOLUKIVET & 

SUOLAKIVET

CODIBLOC UMPI, 22 KG

MULTIBLOC, 20 KG

MAGNABLOC, 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. 

Kappalehinta väh. 

Kappalehinta väh. 

37

26

35

20

50

60

45

30

43

60

60

70

/KPL

/KPL

/KPL

/KPL

/KPL

/KPL

NUOLU-

Erään voit valita eri nuolukivituotteita.  

  

 
 
 

 SUORAAN TILALLE TOIMITETTUNA
 ISOMMISSA ERISSÄ!

 SUORIIN TILATOIMITUKSIIN  LISÄTÄÄN RAHTI JA LAVAVELOITUS!

Suunniteltu ummessa oleville lehmille. Kalsiumpitoisuus oikeassa 
suhteessa fosforiin, korkea magnesiumpitoisuus, E-vitamiinia vas-
tustuskykyyn, 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)

SANGOT

 8 kpl:een ostajalle

 8 kpl:een ostajalle

 10 kpl:een ostajalle

 Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 



 Uusinta uutta!!!

SYYSKUU 2021

Tarkista oman myymäläsi valikoima. 
Osa tuotteista toimitusmyyntinä.
Hinta sisältää arvonlisäveron 24 % 

 

      

   

    

     

      

   

      

          

     

Koodi:

Kuvaus:

Kapasitee�:

Paino:

Materiaali:

Kokonaiskoko:

 

 

TRB1

TidyWrap muovien kierrätys- ja keräysas�a

150 - 200 pyöröpaalin muovikääre�ä

Käy�ö: Maatalous muovien keräykseen ja kierrätykseen

30 kg

Polyethyleeni

Ominaisuudet: Avoin pohja, kapenevat reunat, vuorauksen puris�n 

 

1250mm x 1000mm (Ø x H)

Viivakoodi: 5391509624169

 

 

  

   

       

     

   

     

      
 

       

     

         

     

  
 

TidyWrap

Maatalousmuovit eivät kastu

pitää maatilan siistinä

Säästää keräyskustannuksia

Helppo nostaa ja siirtää

Vähentää likaantumista ja

KIERRÄTYS- ja 
KERÄYSASTIA

Kerää ja kierrätä maatalousmuovit kätevästi!

1 & 2) Leikkaa paali pohjasta auki.

3 & 4) Irroita muovi.

5 & 6) Laita irroitettu muovi TidyWrapin 
pohjalle ja näin tämän sisälle voit aloittaa
muovien keräämisen. 
                 

Täyteen kerättyyn 
”muovipaaliin” 
mahtuu 
n.150-200
muovikäärettä.

SUORIIN

TILATOIMITUKSIIN

LISÄTÄÄN RAHTI JA 

LAVAVELOITUKSET!

RAJOITETTU ERÄ!

37600
/KPL

TidyWrap
muovien kierrätys-/

Katso video:  https://youtu.be/iW54jPZo_KU

keräysastia



SYYSKUUN TARJOUKSET!

ADE PLUS

ADE-Plus on erityisesti nautakarjalle so-
pivassa suhteessa vitamiineja sisältävä 
nestemäinen vitamiiniesiseos.

5 l: 630286

E-PLUS

E-Plus on runsaasti seleeniä ja E-vitamii-
nia sisältävä vahva vitamiiniliuos erityi-
sesti  vastapuidun tai tuoreena säilötyn 
viljan täydentämiseen.

5 l: 630059

5 L

19,3019,30
sis. alv. 14%

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.

5 kg

24,50
sis. alv. 14%

FINNENERGY

Juomana annettava täyden-Juomana annettava täyden-
nysrehuseos vastapoikineel-nysrehuseos vastapoikineel-
le lehmälle. Sisältää energiaa, le lehmälle. Sisältää energiaa, 
tärkeitä vitamiineja, kalsiumia, tärkeitä vitamiineja, kalsiumia, 
pötsin toimintaa tehostavaa pötsin toimintaa tehostavaa 
elävää hiivaa ja elektrolyyttejä. elävää hiivaa ja elektrolyyttejä. 
FinnEnergy -juoma annetaan FinnEnergy -juoma annetaan 
kaikille lehmille heti poikimi-kaikille lehmille heti poikimi-
sen jälkeen. Juomasta hyötyvät sen jälkeen. Juomasta hyötyvät 
eniten poikimisesta väsyneet eniten poikimisesta väsyneet 
lehmät.lehmät.

5 kg: 6319825 kg: 63198220 kg

22,00
sis. alv. 14%

40 x 20 kg
lavalla / sk

20,00
sis. alv. 14%

ADE PLUS RAE

ADE-Plus on rakeistettu esiseos 
nautakarjan vitamiinitasapai-
non turvaamiseksi. Uudistettu 
koostumus sisältää tarpeiden 
mukaisesti A-, D- ja E-vitamii-
neja ja lisäksi seleeniä, josta osa 
on hyvin imeytyvässä orgaani-
sessa muodossa.

20 kg: 63028920 kg: 630289

15 kg

16,10
sis. alv. 14%

50 x 15 kg
lavalla / sk

15,30
sis. alv. 14%

SELEENI 
E PLUS RAE

Seleeni E-Plus on rakeistettu 
täydennysrehuseos erityisesti 
vastapuidun ja tuoreena säilö-
tyn viljan täydentämiseen. Tuo-
te sisältää myös seleeniä, josta 
osa on hyvin imeytyvässä or-
gaanisessa muodossa.
15 kg: 63273415 kg: 632734

40 x 20,00 = 800,00 €40 x 20,00 = 800,00 € 50 x 15,30 = 765,00 €50 x 15,30 = 765,00 €

5 l

25,7025,70
sis. alv. 14%



MELICA-TUOTTEET SYYS-LOKAKUU 2021

Rakeinen E-vitamiini/seleenivalmiste 
kotieläimille. Sisältää 100 % orgaanis-
ta seleeniä. 

500 kg, lava

270€270€
+ alv + rahti

MELICA SELEENI-E 3000

TuoteTuote OlomuotoOlomuoto kg / lavakg / lava Hinta €/lava, alv 0 %Hinta €/lava, alv 0 % Alennettu meijerisi hintaAlennettu meijerisi hinta

VASIKAN REHUTVASIKAN REHUT

Vasikka Melica 20 kg rae 500 245,00 238,00 / lava

KIVENNÄISETKIVENNÄISET

Lempi 600 kg ssk rae 600 294,00 286,00 / suursäkki

Lempi 20 kg rae 600 306,00 297,00 / lava

Kasvu Lempi 20 kg rae 600 342,00 332,00 / lava

Tarmo 20 kg rae 500 305,00 296,00 / lava

Nurmi Mira 1000 kg ssk* jauhe 1000 425,00 413,00 / suursäkki

Nurmi Mira 25 kg* jauhe 500 222,50 216,00 / lava

Kasvu Mira 25 kg* jauhe 500 212,50 207,00 / lava

Ape Mira 1000 kg ssk* jauhe 1000 325,00 316,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 1000 kg ssk* jauhe 1000 605,00 587,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 25 kg* jauhe 500 312,50 304,00 / lava

Special Mira 1000 kg ssk jauhe 1000 610,00 592,00 / suursäkki

Lammas Mira 25 kg* jauhe 500 438,00 425,00 / lava

ENERGIAREHUTENERGIAREHUT

Melica Melassileike 900 kg ssk rae 900 315,00 306,00 / suursäkki

Melica Melassileike 25 kg rae 750 273,75 266,00 / lava

Energia Trimmi 900 kg ssk rae 900 508,50 494,00 / suursäkki

Energia Trimmi 25 kg rae 750 438,75 426,00 / lava

Karjan Propyleeni Plus 210 kg liuos 210 619,50 601,00 / tynnyri

Karjan Propyleeni Plus 1050 kg liuos 1050 2 992,50 2 903,00 / kontti

Tehomelassiglykoli Plus 230 kg liuos 230 351,90 342,00 / tynnyri

Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg liuos 1200 1 794,00 1 741,00 / kontti

VALKUAISREHUTVALKUAISREHUT

Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk rae 900 432,00 420,00 / suursäkki

Melica Melassoitu Rypsi 25 kg rae 750 367,50 357,00 / lava

RAAKA-AINEET, TERVEYSREHUT JA VITAMIINITRAAKA-AINEET, TERVEYSREHUT JA VITAMIINIT

Omenaviinietikkahappo 200 L liuos 200 286,00 278,00 / lava

Omenaviinietikkahappo 1000 L liuos 1000 1 330,00 1 291,00 / lava

Melica Seleeni-E 3000 20 kg*Melica Seleeni-E 3000 20 kg* rae 500 287,50 270,00270,00 / lava

Ruokintakalkki 1000 kg* jauhe 1000 140,00 136,00 / suursäkki

Ruokintakalkki 40 kg* jauhe 1000 150,00 146,00 / lava

+ rahti + alv

* Soveltuu luomutuotantoon

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!



Kameravalvontaa 
maaseudulle!

-20%  
valma-asiakkaille!

• poikimiset
• ulkovalvonta
• mobiiliseuranta

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
• Myös asennuspalvelu

• Takuu 2 vuotta
• Maksu maitotilin tai laskutuksenkautta

• Kerryttävät ostohyvitystä

www.visionfix.fi

Tommi
044 5800051

info@visionfix.fi

Ari
040 4145907
ari@visionfix.fi
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