
Säilö maittavaa murskeviljaa!
Happosäilönnällä teet korkealaatuista, hygieenistä ja  
maistuvaa rehua kustannustehokkaasti. Valitse sopivin  
tuote viljan kosteuden ja säilöntämenetelmän mukaan. 

AIV Ässä Na – laaja käyttöalue murskesäilönnässä,  
tehokas lämpenemisen estäjä 
AIV 2 Plus Na – luottotuote kostealle murskeviljalle
Eastman Propcorn NC – käyttäjäystävällinen hiivojen  
ja homeiden torjuja kuivahkolle murskeviljalle 
Eastman Propcorn Plus – estää hiivojen ja homeiden  
kasvun kokojyväviljassa ja kuivahkossa murskeviljassa

Tuoteneuvonta
020 710 8484

Soveltuu murskesäilöntään Soveltuu sekä murskesäilöntään että kokojyväsäilöntään
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Murskesäilöntä on ilmatiivistä säilöntää, kokojyväsäilönnässä säilö on avoin.

SÄILÖTTÄVÄN VILJAN KOSTEUS, %

Opi lisää säilönnästä: AIV.FI/SAILOOIKEIN

© 2020 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-11739-1     7/20

AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.



A-Rehulla seurataan aktiivisesti 
kotimaista ja kansainvälistä 
tutkimustietoa. 

Ulkomailta tiedon hakeminen vaatii 
kuitenkin jalostusta suomalaisiin olosuh-
teisiin ja ruokintoihin. Rehujemme raa-
ka-ainepohja poikkeaa monesti merkit-
tävän paljon muissa maissa käytettävistä 
raaka-aineista, joten suora vertailu on 
lähes mahdotonta.

MISTÄ REHUT RAKENTUVAT?
A-Rehulle on tärkeä arvo olla mukana 
koko ketjussa pellolta lähtien. Nautare-
huihin käytämmekin suomalaista viljaa 
noin 35 miljoonaa kiloa vuodessa. 

Lisäksi A-Rehulla on käytössä 
alkoholiteollisuuden sivuvirtana tuleva 
erinomainen raaka-aine: ohrarehu. Se on 
ohran jyvän sisuksen sisältämää kuitua, 
joka sulaa hyvin lehmän pötsissä ja 
tasapainottaa ruokinnassa erinomaisesti 
viljoista tulevaa tärkkelystä. Suomalaisen 
sulavan kuidun lähteen ansiosta muualta 
tuotavan melassileikkeen käytön tarve 
on pienempi.

Rehukehityksessä kotimaisen valkuai-
sen saaminen mukaan myös nautarehui-
hin on lähitulevaisuuden tavoite. Härkä-
papu on suomalaisissa ruokintakokeissa 
osoittautunut varsin toimivaksi valkuais- 
ja energialähteeksi lypsäville lehmille. 

Kannustammekin viljelijöitä ottamaan 
härkäpavun ja herneen mukaan viljely-
kiertoon, ja siten mukaan myös nautojen 
rehuihin. Se pienentäsi nyt pääasiallisena 
valkuaislähteenä käytettävän tuontiryp-
sin käyttöä. 

TILAT MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ
Tärkein rooli rehujen kehityksessä on 
tietenkin rehujen syöjillä. Niiden terveiset 
saamme tuottajilta. Asiakkuuspäällik-
kömme tekevät normaalioloissa aktiivi-
sesti ruokintaan liittyviä tilakäyntejä. 

Yhdessä tuottajan kanssa tehdyt ha-
vainnot kertovat ruokintasuunnitelman 
ja käytettyjen rehujen toimivuudesta. 
Samalla nousee esiin ajatuksia ja toiveita, 
millaisia rehuja kaivattaisiin. 

Uudet rehut ja mahdolliset uudet 
raaka-aineet testataan aina ensin 

A-Rehun nautarehujen tärkein raaka-aine on suomalainen vilja. Sen pohjalle on hyvä rakentaa 
laadukkaita ja tuottavia täysrehuja, puolitiivisteitä sekä seosrehuruokintaan soveltuvia komponentteja. 

Kehittäminen on tiimityötä
muutamalla yhteistyötilalla ennen kuin 
uusi tuote tulee kaikille myyntiin. Näin 
varmistamme, että rehujemme laatu ja 
tuotantovaikutukset ovat aina hyviä.

Tilojen ja valiolaisten osuuskuntien 
kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta 
saadaan syksyisin luotua käsitys, millaisia 
säilörehuja seuraavana talvena on 
tulossa syöttöön. Silloin on mahdollista 
reagoida nopeastikin täysrehujen ja puo-
litiivisteiden energia- ja valkuaisarvojen 
vaatimuksiin. 

IDEOINTI TEHDÄÄN YHDESSÄ
Nautarehujen kehittämisen pariin 
A-Rehulla kokoontuu säännöllisesti pieni 
asiantuntijatiimi. Silloin käydään läpi asi-
akkailta tulleita toiveita ja keskustellaan 
rehujen muutostarpeista sekä ajatuksista 
uusiksi rehuiksi.

Mahdolliset uudet raaka-aineet, kuten 
pari vuotta Kreemi-rehuissamme ollut 
pHix-up ja vankan suosion saavuttanut 
elävä hiiva, käydään läpi ja mietitään yh-
dessä, millaiseen rehuun ja minkälaisiin 
asiakastarpeisiin ne sopisivat. Pyrimme 
aina huomioimaan erityyppisten tilojen 
tarpeet ja pitämään tuotevalikoimamme 
sellaisena, että jokainen tuottaja löytää 
oman tilansa tarpeisiin sopivan rehun.

Teksti: Milja Heikkinen, kehittämispäällikkö A-Rehu  

"Tärkein rooli 
rehujen kehityksessä 
on tietenkin rehujen 
syöjillä – ja niiden 
terveiset saamme 
tuottajilta."

MAITOTILOJEN NAUTA-ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖT 
toimivat ympäri Suomen ja miettivät yhdessä 
tuottajien kanssa ruokintaan liittyviä ratkaisuja.



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.

Maitotilojen satatonnareille 
palkinnoksi keramiikkaa
A-Rehun perinne palkita maitotilojen satatonnareita 
pysyy ja paranee. Kaikki lehmät, jotka ovat lypsäneet 
yli 100 000 tai 150 000 litraa maitoa elämänsä 
aikana, palkitaan käsintehdyllä keramiikalla. 
Ensimmäisestä satatonnarista tilat saavat pienemmän 
lautasen, seuraavasta isomman ja kolmannesta tai 
150-tonnarista kulhon. Lautaset ja kulho ovat Valkoisen 
Puun keramiikkataiteilijoiden Kirsi ja Mark Heidtin 
käsialaa ja ne on suunniteltu tilaustyönä.

– Haluamme antaa uniikin kiitoksen meidän 
rehuillamme hyviin tuotantotuloksiin päässeille tiloille. 
Huipputulokset syntyvät ammattitaidolla, sanoo Atria 
Nauta hankintajohtaja Sinikka Hassinen.

Tutustu maitotilan 
ruokintaoppaaseen:



Parasta 
rehunsäilöntään

www.eurotrading.fi • p. 010 321 1950

Valmakaupoista kautta maan. 
Hyödynnä ostohyvitys – ota eurot kotiin!Toimitus kätevästi maitoautossa.

Pyydä tarjous 
omasta myymälästäsi!



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020
elokuun tarjoukset

Erinomainen 
puhdistettavuus
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10
vuoden takuu

Lateksipatja

Aqua board®

Pintamatto

Vesitasku

KYSY 
TARJOUS!

KYSY 
TARJOUS!

KYSY 
TARJOUS!

KYSY 
TARJOUS!



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020
elokuun tarjoukset

AGRITUBEL-LUKKOAIDAT
 >
 >

AGRITUBEL-PARSIKALUSTEET
 >
 >
 >

AGRITUBEL-AIDAT JA -PORTIT
 >
 >

Helppo 
asentaa

AGRITUBEL-
TUOTTEET:

KYSY 
TARJOUS!



Aloe Veralla on mikrobisia ja tulehduksia 
ehkäiseviä ominaisuuksia. Se nopeut-
taa ihovammojen paranemista ja ylläpi-
tää ihon luonnollista kosteustasapainoa. 
Aloe Vera rauhoittaa, ravitsee, pehmen-
tää ja edistää ihon uusiutumista.

Linimentit auttavat pitämään soluluvun kurissa

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020
elokuun tarjoukset

12,10
1 l

620026

33,60
2,5 l

622951

Viherlinimentti
 > KAKSITEHOINEN, jäähdyttävä ja 
verenkiertoa lisäävä geelimäinen 
tuote, joten helppo käyttää

 > sisältää eukalyptusöljyä sekä hiukan 
kamferia

VJ

Utareminttu
 > edistää pintaverenkiertoa tulehtuneessa 
utareneljänneksessä

 > luonnontuote, joka ei sisällä antibiootteja
 > sisältää aitoa japanilaista piparminttuöljyä

14,50
500 ml

620020

69,00
2,5 l

622952

VJ

Jäälinimentti
 > kivun lievittämiseen eläinten 
lihasrevähdyksissä ja venähdyksissä

 > alentaa turvotusta ja nopeuttaa paranemista

12,70
500 ml

622837

Tervalaastari
 > wanhan kansan perinne uudessa muodossa
 > suojaa haavan
 > ehkäisee eläintä nuolemasta haavaa
 > karkottaa kärpäsiä

Kylmäspray
 > nupoutuksen jälkeiseen viilentämiseen
 > laskee turvotusta lihaksissa ja nivelissä¸

6,70
200 ml

620155

5,60
200 ml

650448

2,5 litran astia on kätevä riippupullo!

13,10
500 ml

622249

57,00
2,5 l

622895

Suomen 
suosituin

Yrttilinimentti
 > voimakkaasti lämmittävä
 > edistää pintaverenkiertoa utareissa
 > sisältää ainoastaan verisuonia 
laajentavia tehoaineita

 > vaikutus ulottuu myös hermoratoihin 
lievittäen kipua ja turvotusta

 > pitkävaikutteinen

VJ VJ

VJ

VJ



670923 670922 670921 624806

624838624804

624808

624809

RINNAKKAISTUOTTEET 
ROBOTTILYPSYYN

VMS-robottiin

ROBOBlue

Käytössä jo sadoilla tiloilla

RoboBlue® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Fosforihappoa, rikkihappoa
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

RoboBlue® Nännikumi 20M
1000 tuntia tai 3000 lypsyä

RoboBlue® Lyhyt maitoletku
Pakkaus: 4 kpl
10x18 / 10x18 mm

RoboBlue® Pitkä maitoletku
Pakkaus: 25 m rulla
11,5 x 20 x 3,5mm

RoboBlue® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Kaliumhydroksidia, 
natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

40,70
36,60

20 litraa

Yksittäin / astia.

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

Lavoittain / astia.

18,50

28,00

193,00

122,00
110,00

60 litraa

RoboBlue® Maitosuodatin
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

24,00
570 x 44 mm

43,80
1040 x 44 mm

383,00
364,00

200 litraa

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mah-
dollinen rahti tilausvaiheessa. VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta. 

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2020

VJ

VJ

VJ

VJ

670920 670919 670918

43,20
38,90

20 litraa

130,00
117,00

60 litraa

407,00
387,00

200 litraaVJ

VJ
RoboBlue® Sekalava
Asiakkaan haluama valikoima RoboBlue®-pesuaineita, 

astioita tai kaksi kappaletta 200 litran astioita.

Yksittäiset 20 l astiat kätevästi 
maitoautossa – ilman rahtia!

Lavoittain toimitukset rahtivapaasti.
Pienemmät erät 43,40 €/lähetys.



624805

625217

625218

624803 624802

RINNAKKAISTUOTTEET 
ROBOTTILYPSYYN

Lely-robottiin Yksittäiset 20 l astiat kätevästi 
maitoautossa – ilman rahtia!

RoboRed® Pesuharja
A3/A4 - 2 kpl
RoboRed® pesuharja A3 ja A4 lypsyrobotteihin
2 kpl per pakkaus

RoboRed® Kaksoisletkusarja, 
silikoni
A4: 4 kpl sarja, 4 x 70 cm
A3: 4 kpl sarja, 3 x 119 cm, 1 x 101 cm

RoboRed® Maitosuodatin
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu. Pakkaus: 100 kpl
Koot: 620 x 78 mm ja 1125 x 78 mm

36,50

28,30
620 x 78 mm

55,00
1125 x 78 mm

A4  105,00
14x25 ja 9x18 mm

A3  110,00
12x22 ja 6,5/15 mm

ROBO Red

Käytössä jo sadoilla tiloilla

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2020

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakaupastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mah-
dollinen rahti tilausvaiheessa. VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta. 

VJ

VJ

RoboRed® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille. 
Sisältää: Fosforihappoa ja sitruunahappoa. 
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

670917 670916 670915

42,50
38,30

20 litraa

128,00
115,00

60 litraa

400,00
380,00

200 litraaVJ

RoboRed® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Natriumhydroksidia
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

670914 670913 670912

36,50
32,80

20 litraa

109,00
98,00

60 litraa

341,00
324,00

200 litraaVJ

RoboRed® Harjapesuaine
Lypsyroboteille. Sisältää vetyperoksidia, 
etikkahappoa ja peretikkahappoa. 
Pakkauskoko: 20 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa. 

VJ

670911 670911

71,0020 litraa
Yksittäin / astia

64,0020 litraa
Lavoittain / astia.

RoboRed® Sekalava
Asiakkaan haluama valikoima RoboRed®-pesuaineita, 
24 kappaletta 20 litran astioita, 6 kappaletta 60 litran 
astioita tai kaksi kappaletta 200 litran astioita.

Lavoittain toimitukset rahtivapaasti.
Pienemmät erät 43,40 €/lähetys.



RBT-VEDINHOITOAINEET 
RoboBlue®- ja RoboRed®-yhteensopivat

RBT GOLD  
Maitohappo- ja LSA-
vedinhoitoaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 22 kg, 60 kg, 220 kg
Lava: 24 x 22 kg, 8 x 60 kg, 2 x 220 kg

Desinfiointi Hoitavuus

ROBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RedROBOOOOOOOOOOOOOOOOOOBlue

Täysin lavoin tehdyt Robo-tuotetilaukset vieläkin edullisempia

Ostaessasi täysin lavoin tuotteita oman valintasi mukaan, saat hintaedun hyödyksesi.

Osta enemmän kerralla, säästä n. 10 %. 

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020

RBT2500 
Jodi-vedinhoitoaine

Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.

Lava: 24 x 22 kg, 8 x 60 kg, 2 x 200 kg

Desinfiointi Hoitavuus

VJ

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

625254 625255 625256

75,00
67,00

22 kg22 kg

193,00
174,00

60 kg60 kg

630,00
599,00

220 kg220 kg

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

625024 625025 625219

52,00
47,00

22 kg22 kg

139,00
125,00

60 kg60 kg

423,00
402,00

200 kg200 kg





Runsas E-vitamiinipitoisuus sekä orgaaninen seleeni ehkäisevät tulehduksia 
ja parantavat ternimaidon laatua. Sopii hyvin myös tuoreen tai happosäilötyn 
viljan täydentäjäksi. Sopii luomuun.

• Erittäin korkea E-vitamiinitaso, 5500 mg/kg
• Kaikki seleeni on 100 %:sti orgaanista
• Pienestä annoskoosta runsaasti A- ja D-vitamiinia

Runsaan melassileikkeen ja melassin ansiosta 
maittava, runsaasti magnesiumia ja kalsiumia 
sisältävä kivennäinen kaikille lypsäville lehmille. 
Pehmeä rakeinen rakenne. Sopii luomuun.

• Runsaasti magnesiumia ja kalsiumia
• A-, D- ja E-vitamiinit sekä kaikki hivenaineet

Lypsy-Melli

Jauheinen täyskivennäinen, jota voidaan pitäävapaasti tarjolla, annostella 
automaatilla tai sekoittaa appeen sekaan. Sisältää nyt runsaasti E-vitamii-
nia ja orgaanista seleeniä. Sopii luomuun.

• Erittäin korkea E-vitamiinipitoisuus
• Paljon orgaanista seleeniä
• Sisältää tarvittavat vitamiinit ja hivenet

Soita ja pyydä
tarjous kivennäisis-
tä sinun karjallesi.

Suorat yhteystiedot 
saat osoitteesta: 

tai soittamalla:



Tarja Heimala
p. 010 76 83314

Krisse
Kannisto-Oksanen
p. 010 40 27081

Arja Mussalo
p. 010 40 27514

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity 
Hankkijan rehut 
-ryhmään

TILAA VITAMIINIT ELOKUUSSA, SÄÄSTÄ 15 %
Syksy on vitamiinitäydennyksen aikaa, erityisesti syötettäessä vastapuitua tai tuoresäilöttyä viljaa. Varastoinnin 
aikana kuivatun viljan E-vitamiinipitoisuus nousee, mutta vastapuitu ja tuoresäilötty vilja vaativat rinnalleen 
E-vitamiinitäydennyksen. Kaikki Hankkijan vitamiinivalmisteet sisältävät myös seleeniä, joka toimii elimistön 
antioksidanttina yhdessä E-vitamiinin kanssa.

Kampanjatarjouksena kaikki Hankkijan ADE-, Xylitol- ja Seleeni-E-
vitamiinivalmisteet -15 % normaalihinnasta 31.8.2020 asti.
 
Vain suorat tilatoimitukset. Lisää tuotteista hankkija.fi

, j

VITAMIINIEN  
VALINTATAULUKKO 

Kätevä  
minirae

Vahvasti  
E-vitamiinia

Moni- 
puolinen

Sisältää  
orgaanista  
seleeniä

Luomu- 
tuotantoon  
sopiva

Pakkaus- 
koko

Seleeni-E  20 kg

Seleeni-E Strong 20 kg, 800 kg

Seleeni-E liuos 20 l, 210 l

ADE-Vita 15 kg

ADE-Vita Strong 15 kg

ADE-Hiven 15 kg

Xylitol Monivimin liuos 200 ml, 5 l





Elokuun 2020 tarjoukset

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

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

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

 omasta  osuuskunnastasi.

Startti Vital ternimaitotehoste 
1 kg
Käytetään vahvistamaan 
vasikan immuniteettisuo-
jaa viitenä ensimmäisenä 
elinpäivänä. Startti Vital 
ternimaitotehostetta voi-
daan käyttää myös sairaan 
vasikan tukihoitoon.

sis. alv. 14%

46,46,4040

Nelisan yleisvoide

300 g 2,5 kg

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

Vasikan HIILI-geeli
4x360 g

sis. alv. 14%

22,22,9090

632962

sis. alv. 24%

27,27,2020

9801

670503

sis. alv. 24%

29,29,4040
670499

sis. alv. 24%

24,24,8080

sis. alv. 24%

17,17,6060
670321

Potkunestäjä
Amerikan malli

Tehobakt 1 kg

sis. alv. 24%

sis. alv. 14% 630951

623798

5,5,3030
620889 620887

32,32,9090

Käsipyyhe pyyhepussi 100

Nopeasti vaikuttava täyden-
nysrehu vasikoille ripulin, suo-
listohäiriöiden ja myrkytystilan 
yhteydessä. Kiinteyttää lantaa.

106,106,0000

17,17,0000

Serto Active 
8 kg

Serto Bio 
Color 8 kg

Serto Care 
pesuneste 5 L

C-taitto  
24 x 33 cm  
16 x 100 kpl 

• Turvallinen maitohappo-
valmiste suoliston hyvin-
vointiin jokaisen antibiootti-
hoidon yhteyteen 
• Sopii vasikoille ja porsaille 
suolistomikrobiston tasa-
painottamiseen

Muoviseen annostelupakkaukseen pakattu valkoinen 
yleispyyhe.

Hajusteeton pesu-
jauhetiiviste valko- ja 
kirjopyykille.

Pyykinpesuaine 
kirjopyykille.

Hajustettu pesunestetiiviste  
hienopesuun ja kirjopyykille

Kotimainen  
käsi-, vedin- ja haavavoide
• Edullinen
• Pehmittävä, imeytyy helposti
• Hygieeninen käyttää
• Sisältää AloeVeraa

620150

Helppo ja 
nopea  
kierre- 
säätö. 
Jämäkkä 
rakenne.

Maitohappobakteereita sisältävä täydennysrehuseos 
vasikoille ja porsaille.





•

•

•
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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 500 235,00 228,00 / lava

KIVENNÄISETKIVENNÄISET

Lempi 600 kg ssk rae 600 288,00 280,00 / suursäkki

Lempi 20 kg rae 600 300,00 291,00 / lava

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

Tarmo 20 kg rae 500 300,00 291,00 / lava

Nurmi Mira 1000 kg ssk* jauhe 1000 410,00 398,00 / suursäkki

Nurmi Mira 25 kg* jauhe 500 215,00 209,00 / lava

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

Ape Mira 1000 kg ssk* jauhe 1000 320,00 311,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 1000 kg ssk* jauhe 1000 600,00 582,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 25 kg* jauhe 500 310,00 301,00 / lava

Special Mira 1000 kg ssk jauhe 1000 580,00 563,00 / 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 210 346,50 337,00 / tynnyri

Karjan Propyleeni Plus 1050 kg liuos 1050 1 627,50 1 579,00 / kontti

Tehomelassiglykoli Plus 230 kg liuos 230 272,55 265,00 / tynnyri

Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg liuos 1200 1 380,00 1 339,00 / kontti

VALKUAISREHUTVALKUAISREHUT

Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk rae 900 387,00 358,00 / suursäkki

Melica Melassoitu Rypsi 25 kg rae 750 337,50 313,00 / lava

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

Melica Biotiiniseos 25 kg jauhe 500 507,50 493,00 / lava

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* rae 500 287,50 279,00 / lava

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

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

MELICA-TUOTTEET HEINÄ-ELOKUU 2020

* Soveltuu luomutuotantoon

Voit tilata tehdastoimituksen rahdilla myös muita Vilomixin meijeri-
valikoiman tuotteita (ei huomioida painossa) suoraan maatilalle.

Melica-toimituksissa peritään painoon perustuva rahti, esim:
0-600 kg: 50 €, 601-1000 kg: 65 €, 1001-1500 kg: 85 €, 
1501-2000 kg: 108 €, 2001-2500 kg: 130 €, 2501-3000 kg: 150 €.

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

NURMI MIRA
Valkuaistäydennysrehuseos lypsylehmille, 
lihanaudoille, imettäville tammoille ja 
varsoille. Rakeisen muotonsa ansiosta se 
toimii hyvin myös ruokinta-automaateissa.

900 kg, ssk

358€358€
+ alv + rahti

750 kg, lava

313€313€
+ alv + rahti

MELICA MELASSOITU RYPSI





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 Laiteseurantaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnttttttttttttt eeeeeeeesssssssssssstttttaaaaaaaaaatttt LLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiitttttttttttteeeeeeeeLLLL iiiit

Mobiiliseuranta


