
VALIO JUUSTOPAKKAUS.

Valiolaisten juustomestareiden 

taidonnäyte.

Lahja,  
joka � tehty 

hyvällä maulla



Tilaukset Valmakaupoille viimeistään 13.11.2020 mennessä.
Toimitukset alkavat viikolla 49.  
Tuotteet vaativat kylmäsäilytyksen.

TILAA NYT!

Juustopakkaus Hinta/kpl Kpl

33803  Valio juustokassi 27,20 € 

33800  Valio juustoherkut 27,50 € 

130491  Valio salkku 33,80 € 

Tuottajanumero

Nimi

Puhelin

Tilauspäivä 



VALIO SALKKU  
JUUSTOPAKKAUS
Valio Turunmaa® e350 g
Valio Alppi Kreivi® e300 g
Valio Karelia® e350 g
Valio Keisarinna® e300 g
Valio Koskenlaskija® e250 g voimakas  
sulatejuusto laktoositon
Valio AURA® Gold 125 g
Valio Viola® e200 g valkosipuli  
tuorejuusto laktoositon
Valio Viola® kevyt e200 g kolme pippuria  
tuorejuusto laktoositon

Tuotenumero: 130491
Juustoja yht. 2,075 kg

Pakkauksen ulkomitat  
155 x 364 x 183

Lisätietoja Valion juustoista: valio.fi/juustot sekä valio.fi/ammattilaiset

VALIO JUUSTOHERKUT  
JUUSTOPAKKAUS
Valio Keisarinna® e300 g
Valio Kappeli® e300 g
Valio Karelia® e350 g
Valio Viola® kevyt e200 g  
kolme pippuria tuorejuusto laktoositon
Valio Luomu™ kermajuusto e300 g  
pitkään kypsytetty

Tuotenumero: 33800
Juustoja yht. 1,45 kg

Pakkauksen ulkomitat  
201 x 314 x 94

Hinta/kpl  

27,50 €
(sis. alv 14 %)

VALIO JUUSTOKASSI
Valio Keisarinna® e300 g
Valio Turunmaa® e350 g
Valio AURA® e170 g pala
Valio Salaneuvos® Vanhempi e300 g
Valio Viola® e200 g valkosipuli  
tuorejuusto laktoositon

Tuotenumero: 33803
Juustoja yht. 1,32 kg

Pakkauksen ulkomitat  
140 x 380 x 240

Hinta/kpl  

27,20 €
(sis. alv 14 %)

Hinta/kpl  

33,80 €
(sis. alv 14 %)



Anna lahja,  
JOKA SISÄLTÄÄ MONTA 
h�kullista pake�a

Juustoka�iin ja 

sal�uun mahtuu 

halute�a myös 

esim�kiksi 
 viinipullo!



Tuotteet saatavilla Tuottajan Maidon Valmakaupoista

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

Kotimainen kauppaketju kaikille asiakkaille

Valmakaupan tarjouksia syys-lokakuussa

UUTUUS Lihapiirakka 18 kpl, Lihapiirakka 18 kpl, 
laktoositon, pakastelaktoositon, pakaste
(6,70 €/kg)(6,70 €/kg)Kuningatarnyytti 45 kplKuningatarnyytti 45 kpl

laktoositon, pakaste laktoositon, pakaste 
(11,08 €/kg)(11,08 €/kg)

Kestivihannekset Kestivihannekset 
2,5 kg pakaste 2,5 kg pakaste (2,46 €/kg)(2,46 €/kg)

Kaurapiirakka 20 kpl, Kaurapiirakka 20 kpl, 
pakastepakaste
(6,77 €/kg)(6,77 €/kg)

Koskenlaskija® Koskenlaskija® 
jauhelihalasagne vuoka jauhelihalasagne vuoka 
2,7 kg 2,7 kg (9,11 €/kg)(9,11 €/kg)

661515
/pss/pss

24246060
/vuoka/vuoka888080

/ltk/ltk

18181010
/ltk/ltk

39399090
/kpl/kpl



Lisäarvoa rehunsäilöntään:

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan 
kerrytät ostohyvitystä!

MYYNTI:

10 purkin ostajalle 
1 veloituksetta 
kaupan päälle!

Tilaa nyt 
Bonsilaget 

ennakkoehtoon
10 + 1

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA

Tilaa nyt, maksa vasta huhtikuussa 2021.

+

• 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.



AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

© 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-112107-1     9/20

Onnistumista ja mielenrauhaa 
 ennakkotilaajan etuhinnalla
Tilaa nyt AIV-irtoliuokset kauden parhaimmalla 
 hinnalla ja varmista tulevan kauden onnistunut 
 rehunsäilöntä. AIV-asiakkaana sinun ei tarvitse 
 arvailla säilöntäaineen tehoa – saat AIV 
 Laatutakuun ja hyvät neuvot kaupan päälle.

Resepti onnistuneeseen rehunsäilöntään 
• Hehtaareittain nurmea
• Kauhallinen keskittymistä
• Vuosia vahvaa ammattitaitoa
• Sangollinen suomalaista sisua
• Sopivasti tehokasta  
  säilöntäainetta

Lue lisää: AIV.FI/AIVEDUT

Tuoteneuvonta 

020 710 8484



Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan ja laita meidät töihin.

HYVÄ YHTEISTYÖ,
PAREMPI MIELI
Kiitos rehuyhteistyöstä vuonna 2020

Lahjoitamme 1.9.–20.11. 

Oikeutettuja lahjakorttiin ovat vähintään 3 tonnia
teollisia rehuja tai kivennäisiä ostaneet tilat.



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

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 



VARTA

AAA-PARISTO
LONGLIFE Max Power AAA Bli 8

VARTA

AA-PARISTO
LONGLIFE MAX POWER AA BLI 8

3,75

3,75 

VARTA

ULTRA LIGHT H30R  
-LADATTAVA OTSAVALO, 
VALKOINEN

24,00

VARTA

INDESTRUCTIBLE H20 
PRO OTSAVALO

19,00

VARTA

INDESTRUCTIBLE F20 
PRO KÄSIVALAISIN

19,00

25,00

VARTA

LCD POWERBANK 
7800MAH 

LCD POWERBANK 
13000MAH

LCD POWERBANK 
18200MAH 

21,00

2,75

VARTA

9V-PARISTO
LONGLIFE Max Power 9V Bli 1

VIRTAA JA VALOA
SYKSYYN

32,50

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

OSA TUOTTEISTA 
TOIMITUSMYYNTINÄ, 
TARKASTA OMAN 
MYYMÄLÄSI VALIKOIMA!



299,00 

PELTOR

H510A OPT I KUULOSUOJAIN

15,90 

PELTOR

H540A OPT III KUULOSUOJAIN

23,90

HONEYWELL

DIGITAL AM/FM 
RADIOKUULOSUOJAIN

62,00 

ED 2H SYNERGY

BLUETOOTH RADIO 
KUULOSUOJAIN

39,50

SIRET 

SADEASUSETTI
100% polyesteri/PU
koot S – 3XL

9,90

HYDRA 

SADEASUSETTI 
100% PVC • Keltainen
koot M – 3XL

OSA TUOTTEISTA 
TOIMITUSMYYNTINÄ, 
TARKISTA OMAN 
MYYMÄLÄSI VALIKOIMA!
Maitoautotoimituksiin tuotteet voit tilata 
kätevästi suoraan Valma-verkkokaupastamme, 
mutta voit tilata nämä myös puhelimitse 
omasta osuuskunnastasi.



 Valio Carbo®
nurmisiemenseokset
Valio CARBO® nurmisiemenseokset on suunniteltu 
tuottamaan hyvin sulavaa, maistuvaa ja ruokinta- 
arvoiltaan hyvää nurmirehua. Lisäksi niillä on hiilen-
sidontaa edistäviä ominaisuuksia. Valio CARBO® 
siemenseokset sisältävät eri nurmikasvilajeja, joiden 
juuret kasvavat eri syvyyksissä. Laajempi juuristo, 
suurempi yhteyttävän lehtimassan määrä, hyvä  
maaperän rakenne ja toimiva pieneliöstö lisäävät 
hiilen sitoutumista maaperään.

• Timotein tarkoitus seoksessa on varmistaa laadukas  
sato sekä hyvä sulavuus ja syönti lypsylehmille 

• Nurminadalla on hyvä jälkikasvukyky ja se kykenee  
kasvuun heti niiton jälkeen

• Ruokonata on syväjuurinen, mikä auttaa kestämään  
kuivuutta ja lisää hiilen sidontaa syvälle maaperään

• Apilat sitovat typpeä ja houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä
• Valkoapila peittää kasvuston aukkopaikat, estää  

rikkakasvien kasvua ja lisää kasvuston pitkäikäisyyttä
• Alsikeapila on myös turvemaille soveltuva apilalaji
• Englannin raiheinä sopii täydennyskylvöön ja tuo lisää  

maittavuutta ja sulavuutta laitumille
• Laidunseoksessa niittynurmikka tuo lisää  

kulutuksen kestoa

Valio CARBO® nurmisiemenseoksiin 
on valittu monipuolisesti runsaan ja 

laadukkaan sadon tuottavia kasvilajeja 
ja -lajikkeita. Lypsylehmien rehuksi 

viljeltävän nurmen ensisijainen 
tarkoitus on tuottaa hyvä 

ja laadukas sato.

MONILAJISILLA VALIO 
CARBO® NURMISEOKSILLA 

SADONTUOTTOKYKYÄ 
VAIHTELEVISSAKIN KASVU-

KAUDEN OLOSUHTEISSA



C A R B O ® - KO L M E N  N I I T O N  S E O S C A R B O ® -TÄY D E N N Y S K Y LV Ö S E O S

C A R B O ® - K A H D E N  N I I T O N  S E O S

C A R B O ® - L U O M U N U R M I S E O S

Valio Carbo® nurmisiemenseokset

N I I T O N  S E O S N Y S K Y LV Ö S E O S

N I I T O N S E O S

U R M I S E O S

Rubinia-timotei  35 % 
Uula-timotei  15 % 
Karolina-ruokonata 20 % 
Valtteri-nurminata  15 % 
SW Hebe-valkoapila 3 % 
Alsikeapila  5 % 
SW Yngve-puna-apila 7 % 

Rubinia-timotei  40 % 
Uula-timotei  15 % 
Riikka-englanninraiheinä 30 % 
SW Hebe-valkoapila 5 % 
Frida-alsikeapila tai muu 10 %

(pohjoisessa täydennyskylvöön 
suositus: Uula-timotei)

Uula-timotei  40 % 
Tammisto-timotei  30 % 
Valtteri, Kasper tai  
SW Minto-nurminataa 10 % 
Karolina-ruokonata  15 % 
SW Yngve-puna-apila 5 % 

C A R B O ® - L A I D U N N U R M I S E O SN U R M I S E O S

SW Hebe-valkoapila 5 % 
Balin-niittynurmikka 5 % 
Riikka-englannin raiheinä   
(SW Birger, Mathilde)    15 % 
Rubinia-timotei  20 % 
Grindstad-timotei  15 % 
Valtteri, Kasper tai  
SW Minto-nurminata 40 % 

C A R B O ® -T U R V E M A A S E O SA A S E O S

Uula-timotei  40 % 
Tammisto-timotei  30 %
Valtteri, Kasper tai  
SW Minto-nurminata 10 % 
Karolina-ruokonata 15 % 
Frida-alsikeapila tai muu 5 % 

SW Yngve-puna-apila 10 % 
SW Hebe-valkoapila 5 % 
Frida-alsikeapila  5 % 
Uula-timotei    20 % 
Tammisto-timotei   20 % 
Valtteri, Kasper tai   25 % 
SW Minto-nurminata  
Karoliina-ruokonata 15 % 

(lajikkeet varauksella)



Lisäarvoa rehunsäilöntään:

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan 
kerrytät ostohyvitystä!

MYYNTI:

10 purkin ostajalle 
1 veloituksetta 
kaupan päälle!

Tilaa nyt 
Bonsilaget 

ennakkoehtoon
10 + 1

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA

Tilaa nyt, maksa vasta huhtikuussa 2021.

+

• 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.



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Repiderma-ihosumute Intra Hoof-Fit 
Spray -sorkkasuihke

Intra Hoof -sorkka-allas 

 > Sisältää kelatoitua kuparia ja sinkkiä
 > Suojaa vahingoittunutta ihoa
 > Nopeuttaa haavojen paranemista
 > Käyttäjäystävällinen pakkaus
 > Ei sisällä antibiootteja
 > Voidaan käyttää ulkoisiin 
utaretulehduksiin, nupoutuksen 
jälkeiseen hoitoon ja vasikoiden 
napatulehduksen estämiseen

 > Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin 
(esim. Digital Dermatitis)

 > Help po käyt töi nen, edul li nen ja te ho-
kas sork ka suih ke

 > Si säl tää sa mo ja ku pa ri- ja sink ki ke-
laat te ja kuin Intra Hoof geeli

 > Suih ku te taan pai ne pul lol la suo raan 
sork ka vä liin

 > So vel tuu käy tet tä väk si, myös au to-
maat ti sil la spray jär jes tel mil lä ja ro bot-
tien sork ka suih kee na

 > Ei si säl lä an ti bioot te ja
 > Astia 10 lit raa

 >
 > RST-keskiritilä estää 60% lannasta pääsemästä hoitoainealtaisiin
 > Altaan pituus 233 cm, leveys 89 cm
 > Altaiden tilavuus 2 x 80 litraa
 > Sijoita allas tasaiselle lattialle tai esim. levyn päälle jos käyttöpaikka 
ritiläalueella

Hinnat sis. alv. 24%

2020
lokakuun tarjoukset

Intra Hoof 
Matabi-sumutinpullo

Intra Hoof-Fit 
-tuubiannostelija

Intra Hoof-Fit
sorkanhoitojärjestelmä

Innov´ Space -organisaatio on valinnut heinäkuussa 2020 Intra-
care-sorkanhoitoaineet merkityksekkäimpien innovaatioiden 
joukkoon nautaeläin-kategoriassa 25 vuoden ajanjaksolla.

-
osta maidontuottajat, sorkanhoitajat ja eläinlääkärit ovat voineet 
vähentää antibioottien käyttöä merkittävästi. 

 > Kokonaisvaltainen 
sorkanhoitojärjestelmä

 > Vaikuttavina aineina sinkki- 
ja kuparikelaatit

 > EI SISÄLLÄ ANTIBIOOTTEJA 
– ei varoaikaa

 > Ei ympäristömyrkkyjä

1 Ehkäise

2 Suojaa
3 Paranna

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

Intra Hoof-Fit Gel -sorkkageeli
 > Käytetään akuuteissa tapauksissa 
 > Geeli levitetään pensselillä (purkista) 
tai tuubipuristimella (tuubista), 
pestyyn ja kuivattuun sorkkaväliin

 > Vakavissa tapauksissa suojaa 
sorkkateipillä

Intra Hoof-Fit -sorkkateippi
Side on itseensä liimautuva, ei 
liimaudu sorkkaan eikä karvoihin

 > Ei tarvitse sitoa
 > Hengittävä
 > Tukee sidottua jalkaa/sorkkaa ja 
pitää hoitoaineet haavassa

 > Rullassa 4,5 metriä, leveys 10 cm

2,40
624916

Intra Hoof-Fit 
Bath -sorkkakylpy  

 > Tehokas sorkkakylpy ryhmähoitoon
 > Käytetään ennaltaehkäisevänä 
hoitoprotokollan mukaan

 > Hellä sorkille
 > Käytetään 5%:n liuoksena, veteen 
sekoitettuna

 > Käytettäessä Intra Hoof Sorkka-allasta 
pysyy aktiivisena 250 läpikulkua

 > Ei korroosiovaikutusta, voidaan 
käyttää ennen/jälkeen lypsyrobottia 
ja lypsyasemaa

745,00

67,00
624899

75,00
624919

22,40
330 ml purkki

624915

26,80
395 g tuubi

624914

190,00
20 litraa

624917

94,00
10 litraa

625306

670833

19,30
250 ml

VJ

624918



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
lokakuun tarjoukset

LAC® MAXI -PARRENKUIVITTAJA
Säästää aikaa ja terveyttä

 > Heittää kuivikkeen noin 90-120 cm
 > Säiliön tilavuus 215 l
 > Mukana älylaturi
 > 50-100 partta noin 1-2 minuutissa
 > Soveltuu monille kuivikemateriaaleille
 > Tyytyväiset käyttäjät 

Ruostumatonta
terästä!

2660,00

BOBMAN-KUIVITUSKONEET
Bobman-kuivituskoneella hoidat helposti ja nopeasti isommankin 
navetan makuuparsien kuivitustyön. Mallista riippuen kuivikkeena voi-
daan käyttää kutteria, turvetta tai niiden sekoitusta.

Laitteessa on raappa, jolla puhdistat lantakäytävät ja ritilät samalla, 
kun kuivike heitetään parteen. Kuivikesäiliön täyttö onnistuu erittäin 
helposti. FL- ja Multiload-mallit on varustettu kippaavalla etukauhalla. 
Malleissa SL ja Comfort on kippaava takakauha.

sivuharja, jolla puhdistat kätevästi samalla ajokerralla parsien takaosat 
(ei Multiload-malliin).

Bobman- koneet 
valmistetaan Tanskassa.

BELTSCOOP-KUIVITUSKONEET
Beltscoop-kuivikkeenlevittimellä kuivittaminen on nopeaa, helppoa ja 
kuivike levittyy tasaisesti. Beltscoop mahdollistaa erilaisten kuivikkei-
den ja niiden seoksien käytön. Pienkuormainmalleilla pääset kuivitta-
maan myös ahtaammissa tiloissa.
Kaikissa malleissa hydrauliikka yhdellä venttiilillä (2 letkua).

 > Tilavuus 500 - 3000 litraa
 > Paino 260 - 900 kg
 > Leveys 1000 - 3000 mm
 > Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Lisävarusteina saatavana
lisälaidat ja lisäkuljetin.

249,00

Pieni 
kuormaajasovite
(Avant, Giant ym.)

348,00

Iso
kuormaajasovite
(Euro, Trima ym.)

17485,00

Bobman-
kuivituskoneet
hinnat alkaen

(Bobman Super)

5581,00

Beltscoop-
kuivituskoneet
hinnat alkaen

(500-malli)

Katso 
esittelyvideot 

osoitteessa 
www.finnlacto.fi



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Vihreä, X-reikä

Vasikanjuottopullo Speedy Feeder
 > mitta-asteikko 
 > 2-nopeuksinen
 > nopeus valittavissa eri ikäisille vasikoille, 
joilla imemisnopeus vaihtelee

Varatutti 
Speedy Feeder

 > musta

Vasikanjuottopullo
 > tilavuus 3 litraa
 > vaihdettava tutti
 > muovia

11,50
Vasikkasanko

 > 7 litraa 
 > sininen
 > metallikahva

5,00

Tuttisanko 
mutteritutilla
- seinäteline 
ja sanka

9,50

Juottoletku vasikanjuottopulloon
 > voi antaa maidon juomattomalle 
vasikalle tai muuten varmistaa 
vanhemman vasikan nesteytys

 > sisältää juottopillin ja letkun yllä olevaan 
3 litran pulloon

13,00

Varatutti Ensi-Emoon ja tuttisarjoihin
 > ei tarvita muita osia, vaan tutti 
asennetaan suoraan sangossa 
olevaan reikään

5,30
/kpl

Varatutti
 > pituus 100 mm 
 > mutterisarjoihin ja juottosankoon 
 > suorareunaisen kannan ansiosta 
tiivistyy hyvin venttiiliin

2,10
/kpl

Hapanjuottoletku, silikoni
6,5 x 10,5 mm

 > HIKO-tuttisarjoihin

6,70
/m

116,00
20 m rll (5,80 €/m)

9,5 x 12,7 mm
 > purentasuojiin ja Vasikkapiikaan

6,80
/m

118,00
20 m rll (5,90 €/m)

Ensi-Emo
 >
 > helppo puhdistaa – myös tutin 
kiinnityskohta

 > tutissa ei erillisiä muoviosia

15,80

1,80
/kpl

100 kpl/pss

Hinnat sis. alv. 24%

2020
lokakuun tarjoukset

620635

624038

7,90

621845

623958

622725

622435

620741

620638

621935

622957

622956

28,60

VJ

VJ VJ

VJ
VJ

VJ

VJ

VJ

VJ

VJ

Valkoinen, 
0-reikä

 > Förster-
Automaattiin

1,30
/kpl

621622VJ

Luonnonkumi, 
X-reikä

 > pehmeä

1,50
/kpl

1,30
/kpl

100 kpl/pss

Punainen, X-reikä
 > hieman valkoista 
kovempi

 > 3-8 viikon 
ikäisille vasikoille

1,20
/kpl

1,00
/kpl

100 kpl/pss

Valkoinen, 
X-reikä

 > 3-8 viikon 
ikäisille 
vasikoille

1,20
/kpl

1,00
/kpl

100 kpl/pss

621621620639623541VJ VJ VJ



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Rehupiika
 > tilavuus 20 kg
 > rehua aina saatavilla
 > rehu pysyy puhtaana ja kuivana
 > säädettävä rehumäärä
 > korkeus 1 m, halkaisija 30 cm
 > kiinnitys etuaitaan tai seinään

Startti-Vispilä maitojauheelle
 > ruostumaton vispilä
 > pituus 42 cm
 > tukevat 1,8 mm langat 
sekoittavat jauheen tasaisesti

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
lokakuun tarjoukset

9,10
624199

184,00
622389

VJ

LAC pH-mittari lämpönäytöllä
 > mm hapanjuoman ja pesuveden pH- ja 
lämpötilan mittaukseen

 > mittausalue 0…14pH, 0-50 °C
 > vaihdettava elektrodi
 > automaattinen virran katkaisu
 > paristot sisältyy toimitukseen

70,00
621927

VJ

LAC Brix ternimaidon
vasta-ainepitoisuusmittari
LAC-Brix -mittarissa on Brix %-asteikko joka ker-
too ternimaidon vasta-ainepitoisuuden. Terni-
maidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine 
ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen jonka 
määrä mitataan. 
Ternimaidon laaduissa on isoja eroja.

47,20
624284

VJ

Lujatekoinen ja varmatoiminen 
vapaaruokkija varmistaa, että 

rehua on aina näkyvillä ja saatavilla 

LAC Ternimaidon pakastus- 
ja juottopaketti

153,00
687786

VJ

 > ternimaitopussissa voit 
pakastaa ternimaidon.

 > pussi sulatetaan ennen 
käyttöä

 > sulatettu ja lämmitetty 
ternimaito voidaan juottaa 
vasikalle suoraan pussista 
juottotutilla

 > pussin tilavuus on 2,5 litraa
 > sisältää 50 pussia, 50 korkkia, 



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Kuitukankainen
lypsypyyhe

 > arkin koko 40 x 40 cm
 > kestää noin 50-60 pesukertaa
 > 100 kpl/pkt

Pehmeä 
arkkilypsypyyhe

 > kertakäyttöisen liinan koko on 21 x 25 cm
 > liinat on taiteltu annostelijalaatikkoon 
sopiviksi

 > 8 pss x 150 kpl
 > 1200 arkkia laatikossa

Puuvillakankainen
lypsypyyhe

 > sitoo miellyttävästi pesuveden 
lämmön ja pysyy pitkään 
lämpimänä

 > konepestävä ja erittäin kestävä
 > Pakkauksessa 20 kpl

Kostea 
lypsypyyhe

 > arkkikoko on 23x25 cm
 > pakkauksessa pullollinen 
klorheksidinipohjaista 

 > pakkauksessa 1000 arkkia 
rullalla

Mikropyyhe
 > täysin synteettinen Meijerin® MIKRO-
pyyhe on kehitetty erityisesti vedinten ja 
utareiden puhdistukseen 

 > poistaa tehokkaasti mikrobien 
kasvualustaa 

 > imee vettä neljä kertaa painonsa määrän 
 > puhdistaa pienellä puristusvoimalla
 > peseytyy helposti 
 > koko: 32 x 32 cm
 > Pakkauksessa 25 kpl

Hinnat sis. alv. 24%

2020
lokakuun tarjoukset

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

17,60
621819

44,80
622258

18,00
622257

17,90
620039

25,60
623496

Ylivoimainen 
kestävyys

Nelisan-yleisvoide

Kotimainen käsi-, vedin- ja haavavoide

 > Edullinen
 > Pehmittävä, imeytyy helposti
 > Hygieninen käyttää

2,5 litran riippupullossa näkyvä 
annostelututti ostettava erikseen.

Antiseptinen Nelisan-voide
VJ

VJ

VJ

VJ

VJ

5,50
300 g

620889

33,90
2,5 l

620887



Maatalouden suurpakkauksetMaatalouden suurpakkaukset
lokakuu 2020

PYYHEPUSSI 100
16x100 kpl

620150

KATRIN TOILET
150 PLUS
10x4 rll/sk

688588

KATRIN KITCHEN
75 PLUS
8x4 rll

686698

KATRIN M2
PLUS
6 rll/sk

688384

BETA 1200
1 rll/sk

620151

1600 paperipyyhettä
puhdasta sellua

760 metriä
3-kertaista paksua ja pehmeää

WC-paperia

672 metriä
Korkealaatuinen ja imukykyinen 

talouspaperi.

1080 metriä
Erittäin pehmeä, korkealaatuinen 

ja vahva käsipyyherulla

1200 metriä
teollisuuspyyhettä

27,30 28,20

29,10 41,60

30,10 osa tuotteista toimitusmyyntinä

Maitoautotoimituksiin tuotteet 
voit tilata kätevästi suoraan 

verkkokaupastamme, 
mutta voit tilata nämä 

myös puhelimitse
 omasta osuuskunnasta



Lehmän vastustuskyky alenee poikimisen aikoihin noin puoleen normaalista. 
Vita-Melli Se-E edistää eläimen hyvinvointia tehostamalla lehmän vastustuskykyä. 
Uudessa, vasta puidussa viljassa on matala E-vitamiini pitoisuus. Vita-Melli Se-E on 
oiva täydentäjä. Se sisältää runsaasti E-vitamiinia ja orgaanista seleeniä, sekä A- ja 
D-vitamiinia. Riittävä E-vitamiiniruokinta ummessaolo- ja lypsykaudella parantaa 
lehmän stressinsieto- ja vähentää utaretulehduksen riskiä.

Rakeinen
Sopii myös luomuun

Vita-Melli Se-E karjasi terveydeksi!

Lypsy-Melli on lypsylehmän kalsiu-
mkivennäinen, jonka kalsiumpitoi-
suus riittää korkeaankin tuotokseen. 
Rakeinen kivennäinen, sopii hyvin 
ympärivuotiseen käyttöön. 

Rakeinen
Sopii myös luomuun

Laatua lypsävälle näillä suosituilla kivennäisillä

Kysy tarjous Melli-kivennäisistä
omasta meijeristäsi!

Kalsium-Melli TMR sisältää run-
saasti kalsiumia, sekä hyvin imeyty-
vää magnesiumia. Jauhemainen täys-
kivennäinen sisältää myös tarvittavat 
hivenaineet ja vitamiinit.

Jauheinen
Sopii myös luomuun

Hede-Melli on lypsykauden maittava 
makukivennäinen. Sen koostumus 
on suunniteltu runsastuottoisille leh-
mille, joiden tiinehtymistä halutaan 
edistää. Hede-Melli sisältää orgaani-
sia hivenaineita ja sitä voidaan antaa 
myös hiehoille. 

Rakeinen

Herkulliset kivennäiset hedelmällisyyden edistämiseen

Kiima-Melli TMR on optimoitu 
edistämään hedelmällisyyttä. Se on 
täyskivennäinen, joka sisältää orgaa-
nista sinkkiä, kuparia, mangaania ja 
seleeniä. Erityisesti korkea-tuottoiset 
lehmät hyötyvät Kiima-Mellistä ja sitä 
voidaan antaa myös siemennysikää 
lähestyville hiehoille.

Jauheinen

p. 0207 708 800 feed.lantmannenagro.fi 



Lehmän vastustuskyky alenee poikimisen aikoihin noin puoleen normaalista. 
Vita-Melli Se-E edistää eläimen hyvinvointia tehostamalla lehmän vastustuskykyä. 
Uudessa, vasta puidussa viljassa on matala E-vitamiini pitoisuus. Vita-Melli Se-E on 
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Lypsy-Melli on lypsylehmän kalsiu-
mkivennäinen, jonka kalsiumpitoi-
suus riittää korkeaankin tuotokseen. 
Rakeinen kivennäinen, sopii hyvin 
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omasta meijeristäsi!

Kalsium-Melli TMR sisältää run-
saasti kalsiumia, sekä hyvin imeyty-
vää magnesiumia. Jauhemainen täys-
kivennäinen sisältää myös tarvittavat 
hivenaineet ja vitamiinit.
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Sopii myös luomuun

Hede-Melli on lypsykauden maittava 
makukivennäinen. Sen koostumus 
on suunniteltu runsastuottoisille leh-
mille, joiden tiinehtymistä halutaan 
edistää. Hede-Melli sisältää orgaani-
sia hivenaineita ja sitä voidaan antaa 
myös hiehoille. 

Rakeinen

Herkulliset kivennäiset hedelmällisyyden edistämiseen

Kiima-Melli TMR on optimoitu 
edistämään hedelmällisyyttä. Se on 
täyskivennäinen, joka sisältää orgaa-
nista sinkkiä, kuparia, mangaania ja 
seleeniä. Erityisesti korkea-tuottoiset 
lehmät hyötyvät Kiima-Mellistä ja sitä 
voidaan antaa myös siemennysikää 
lähestyville hiehoille.

Jauheinen

p. 0207 708 800 feed.lantmannenagro.fi 



Lämpökäsitelty rypsirouhe

Keskitä ostot – kerrytä ostohyvitystä!

Kysy päivän hinta omasta 
Valmakaupasta

Rypsirouhe LK tilatoimitukset:
Suursäkki: 1000 kg
Irto: Nuppi, perävaunu tai rekka

Pitkäaikainen ja hellä hygienisointiprosessi

Hyvä maittavuus

Sekoittuu hyvin appeeseen 

Korkea valkuainen 

Eräkohtainen tuoteseloste

Prosessi tuhoaa salmonellanTasalaatuinen seos

Liikkuu siilossa 

Ei lajittuvia rakeita

Olemme avanneet loppuvuodelle 2020 ja 
alkuvuodelle 2021 rypsirouheen futuuri-hinnat.

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



Lokakuun 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.

Correct Calsium Pro 4x340 g
Poikimisen aikaan lypsylehmille annettava kalsiumvalmiste 
verenkalsiumtason nostamiseksi tilanteissa, jolloin lehmä 
altistuu poikimahalvaukselle.

sis. alv. 14%

17,17,9090

Omo 
Professional
Color

sis. alv. 24%

sis. alv. 24%

sis. alv. 24%

sis. alv. 24%sisisisississ.s.ss. aaaaalvlv. 2424242424%%%%%%%% sisisisisis s.s.ss.s aaaalvvvv. .. 24242424%%%%%

9874

Lehmän Pötsi-pasta, 4x330g/pkt

sis. alv. 14% 632618

29,29,7070

28,28,2020

670998 67099727,27,8080

32,32,8080

Ykköspyykki 
10 kg

Ykköspesu 
10 kg

22,22,5050

Käyttö: Annostele 
Lehmän PÖTSI- 
pastaa lehmille  
pötsihäiriön  
yhteydessä  
elvyttämään  
pötsin toimintaa.

Sopii 
erityisen 
hyvin  
herkkä- 
ihoisille ja 
hajuste- 
yliherkille.

Käytettäväksi  
päivittäin  
maidon- 
käsittely- 
välineiden 
koneelliseen 
pesuun. 

Täydennysrehu lypsylehmille pötsin vajaatoiminnan 
yhteydessä. 

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

Tehotippi (tiiviste)
Tehokas jodipitoinen vedin- 
kastotiiviste vedinten ja  

Sisältää hitaasti vapautuvaa 
PVP-jodia, minkä ansiosta  

-
kestoinen. 
Laimentamattomana sopii myös 
ihon haavaumien puhdistukseen.

Ehkäisee jäykkyyttä ja rasitusvammoja 
sekä rentouttaa rasittuneita ja aristavia 
lihaksia. 
Ihoystävällinen voide, joka iholle huolel-
lisesti hierottuna laajentaa verisuonia 
parantaen näin verenkiertoa aristaviin 
lihaksiin ja niveliin. 
Kamfersalvalla on jo vanhastaan ollut 
oma paikkansa kotien lääkekaapeissa.

sis. alv. 24%

sis. alv. 24%

27,27,7070

7,7,5050

621105

622677

Kehitetty  
erityisesti 
herkkäihoisille 
henkilöille  
tekstiilien  
pesuun.

Soveltuu  
värillisten  
tekstiilien  
ja mikro- 
kuituisten 
tekstiilien 
pesuun.

Kamfersalva linimentti 200 mlOmo 
Professional 
Sensitive, jauhe

670049 670006







KAIKKI KIVENNÄISET OVAT SAATAVILLA 
500 KG  JA 1000 KG SUURSÄKISSÄ.  
NOPEA TOIMITUS! VALMISTAJA REHUX OY

VALMA- 
KIVENNÄISET

Valma-kivennäiset ovat seosrehuruokintaan  
kohdennettuja jauheisia kivennäisiä.

Valma-kivennäisissä on panostettu korkeaan magnesium-
pitoisuuteen. Korkea magnesiumpitoisuus ylläpitää normaalia 
lihaksiston toimintaa ja kasvua. Kaikissa Valma-kivennäisissä 

vitamiinitasot ovat optimoitu tuotosvaiheen tarpeen mukaan.

KIVENNÄISTÄ 
KÄYTETÄÄN 100–350 G 

/ELÄIN/PÄIVÄ



Valma  
Hieho-

kivennäinen

Fosforia sisältävä 
kivennäinen, joka 

tukee kasvua

Korkea 
magnesium-

pitoisuus

Korkea 
kalsium-
pitoisuus

Vitamiinit 
optimoitu eläimen 

tarpeeseen

Sopii luonnon-
mukaiseen 
tuotantoon

Valma 
Seleeni Lypsy-

kivennäinen

Soveltuu hyvin täyden-
tämään robottitilan 
seosrehuruokintaa

Runsaasti 
magnesiumia

Korkea E-vitamiini-, 
seleeni- ja sinkki-

pitoisuus

Seleeniä myös 
orgaanisena

Sopii luonnon-
mukaiseen 
tuotantoon

Valma 
PLUS Lypsy-
kivennäinen

Yhdestä säkistä 
kaikki tarvittava

Sisältää  
orgaanisia  

hivenaineita

Rikki edistää 
pötsimikrobien 

toimintaa

Sisältää 
biotiinia

Ei sovellu
luonnonmukaiseen 

tuotantoon

Valma 
Umpi-

kivennäinen

Kivennäiseen ei ole 
lisätty kalsium-

karbonaattia

Carbo-nurmisie-
mensäilörehujen 

kivennäistäydentäjä

Runsaasti 
magnesiumia

Kalsiumtaso opti-
moitu apilapitoiselle 

nurmirehulle

Korkea mangaani-
pitoisuus, jolla 

tuetaan lisääntymistä 
ja terveyttä

Sisältää myös 
orgaanista 

seleeniä

Sopii luonnon-
mukaiseen 
tuotantoon

Valma 
Carbo-

kivennäinen

Korkea 
magnesium-

pitoisuus

Korkea 
fosforipitoisuus

Sopii luonnon-
mukaiseen 
tuotantoon

VALMA-KIVENNÄISET

KAIKKI KIVENNÄISET OVAT SAATAVILLA 
500 KG  JA 1000 KG SUURSÄKISSÄ.  
NOPEA TOIMITUS! VALMISTAJA REHUX OY



VILOMIXIN LOKAKUUN TARJOUKSET!

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.
Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti 50 € (alv 0 %) 0-600 kg ja 65 € (alv 0 %) 601-1000 kg.
Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

Vihreä 5 l

18,60
sis. alv. 14%

Vihreä 1 l

4,30
sis. alv. 14%

Sininen 1 l

4,30
sis. alv. 14%

Kätevästi meijerin kautta ennen pakkasia.

OMENAVIINIETIKKA-
HAPPO

Omenaviinietikkahappo 5 % käyte-
tään eläinten yleiskunnon kohenta-
miseen 1-2 viikon ajan. Se vaikuttaa 
myös myönteisesti mm. ruokahalut-
tomuuteen ja lieviin utaretulehduk-
siin sekä emakon maitokuumeeseen.

10 l: 63030110 l: 630301

SOLU-TEST VIHREÄ JA SININENSOLU-TEST VIHREÄ JA SININEN

Utareterveyden ja maidon laadun seuran-Utareterveyden ja maidon laadun seuran-
taan navetassa. Kumpikin testi voidaan taan navetassa. Kumpikin testi voidaan 
tehdä ”lettupannua” käyttäen.tehdä ”lettupannua” käyttäen.

Solu-Test SiniselläSolu-Test Sinisellä maito  maito 
voidaan jakaa solulukuun voidaan jakaa solulukuun 
perustuen kahdeksaan laa-perustuen kahdeksaan laa-
tuluokkaan. Voidaan käyttää tuluokkaan. Voidaan käyttää 
myös 5-portaisena. myös 5-portaisena. 
1 l: 6227061 l: 622706

Solu-Test Vihreä Solu-Test Vihreä on yleisin on yleisin 
Suomessa käytetty solutes-Suomessa käytetty solutes-
tireagenssi. Sillä maito luo-tireagenssi. Sillä maito luo-
kitellaan solupitoisuuden kitellaan solupitoisuuden 
mukaan viiteen luokkaan. mukaan viiteen luokkaan. 
1 l: 6210971 l: 621097
5 l: 6238675 l: 623867

SOLUT KURIIN!

10 l

19,4019,40
sis. alv. 14%

TEHOTIPPI TIIVISTETEHOTIPPI TIIVISTE

Hitaasti vapautuvaa PVP-jodia sisältävä vedinhoito-Hitaasti vapautuvaa PVP-jodia sisältävä vedinhoito-
tiiviste vedinten ja utareiden desinfiointiin. Tuottee-tiiviste vedinten ja utareiden desinfiointiin. Tuottee-
seen on lisätty vedinihoa pehmentäviä ja kosteuttavia seen on lisätty vedinihoa pehmentäviä ja kosteuttavia 
aineita. Tehoaa kaikkiin utaretulehdusta aiheuttaviin aineita. Tehoaa kaikkiin utaretulehdusta aiheuttaviin 
bakteereihin ja viruksiin. Laimentamattomalla Tehoti-bakteereihin ja viruksiin. Laimentamattomalla Tehoti-
pillä voidaan tehokkaasti puhdistaa ihon haavaumat pillä voidaan tehokkaasti puhdistaa ihon haavaumat 
ja mm. vasikoiden navat.ja mm. vasikoiden navat.

5 kg: 6211055 kg: 621105

5 kg 

27,7027,70
sis. alv. 24%

KARJAN PROPYLEENI PLUSKARJAN PROPYLEENI PLUS

Eläinten ketostaattirehulisä, joka Eläinten ketostaattirehulisä, joka 
kohottaa tehokkaasti veren soke-kohottaa tehokkaasti veren soke-
ripitoisuutta. Karjan Propyleeni ripitoisuutta. Karjan Propyleeni 
Plus sisältää myös betaiinia, Plus sisältää myös betaiinia, 
niasiinia, kuparia ja niasiinia, kuparia ja 
kobolttia.kobolttia.

10 kg: 63029810 kg: 630298

TEHOMELASSIGLYKOLI PLUSTEHOMELASSIGLYKOLI PLUS

Verensokeria kohottava ja maksan Verensokeria kohottava ja maksan 
toimintaa edistävä maittava ja mo-toimintaa edistävä maittava ja mo-
nipuolinen täydennysrehuseos. Sitä nipuolinen täydennysrehuseos. Sitä 
annetaan lehmille, joilla esiintyy tai on annetaan lehmille, joilla esiintyy tai on 
vaarana esiintyä poikimis- ja vaarana esiintyä poikimis- ja 
herumiskauden yhteydessä herumiskauden yhteydessä 
energiavajausta. Soveltuu energiavajausta. Soveltuu 
erittäin hyvin käytettäväksi erittäin hyvin käytettäväksi 
houkutusrehuna robottilyp-houkutusrehuna robottilyp-
syssä.syssä.

10 kg: 63156710 kg: 631567

10 kg

23,8023,80
sis. alv. 14%

10 kg

17,7017,70
sis. alv. 14%

Karjan Propyleeni Plus ja Tehomelassiglykoli Plus Karjan Propyleeni Plus ja Tehomelassiglykoli Plus 
saatavilla myös tynnyreissä ja konteissa.saatavilla myös tynnyreissä ja konteissa.
(hinnoiteltu syyskuun Melica-mainoksessa)(hinnoiteltu syyskuun Melica-mainoksessa)




