
Tammikuun 2021 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 Ketosis 4x300 g
Annetaan poikimisen jälkeisen energiavajauksen  
yhteydessä lehmille, joilla on riski sairastua asetonitautiin 
eli ketoosiin. 
Correct Ketosis-pasta nostaa tehokkaasti lehmän  
verensokeria.
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Osku 
Aamupesu  20 l

Osku 
Yhdistelmä-
pesu  20 l

Osku Iltapesu  
20 l

Vahvasti emäksinen,  
klooripitoinen pesuneste.

Vahvasti emäksinen,  
klooripitoinen pesuneste.

Hapan pesuneste.

Pötsin ruokintaperäistä happamuutta tasapainottava 
jauhe, joka sisältää myös pötsin mikrobitoimintaa edistä-
vää elävää hiivaa. 

• Yksilöllisesti akuutissa pötsiasi-
doositilanteessa • Erinomainen 
täydennysrehu ruokinnan epäta-
sapainotilanteissa • Pitää pötsin 
toimintakuntoisena ruokinnan 
muutostilanteissa.

Kalsiumlisää suositellaan 
käytettäväksi vanhemmille 
lehmille ja etenkin lehmille, 
joilla on edellisen poiki-
misen yhteydessä ollut 
poikimahalvaus.

Annostele poikimisen 
aikaan lehmille, joilla on 
poikimahalvausriski.

Pienten haavojen  
puhdistukseen ja  

-
muihin ja sorkkavau-
rioihin, vastasyn-
tyneiden eläinten 
navan hoitoon sekä 
häntä- ja korvapure-
miin.
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16,16,1010

77,77,0000

2,2,7070

631077 623081

622255

Bovikalc 
kalsiumlisä 
4x190 g

Lehmän 
Kalsium-pasta
4x360g/pkt

Bovikalc 
metallinen 
asetin

Haavaspray 
200 ml

Biorumin 5 kg

sis. alv. 24%

8,8,9090
670367

Poista kääre ja aseta  
1 tabletti pesuaine- 
lokeroon, vältä  
koskettamasta tablettia 
kosteilla käsillä.

Sun 
Konetiski-
tabletti 
100 kpl

632615

Aina edulliset Oskutuotteet. 60 ja 200 litran astiat tilattavissa suoraan omasta Valmakaupasta!



JOKAINEN VASIKKA ON� 
MEILLE �TÄRKEÄ

Tarjoamme vasikoiden nopeat noudot ja kohtuulliset kuljetusmatkat, sillä 
kasvattamoverkostomme kattaa koko maan. Uusi koti vasikallesi löytyy kohtuulliselta 

etäisyydeltä ja eläinten hyvinvointi varmistetaan myös kuljetuksessa.

Kasvattajien ammattitaito ja vasikoiden hyvinvointi on kehittynyt vuosien aikana 
voimakkaasti ja voimme taata vasikoille hyvän elämän jatkokasvatuksessa.

Vasikan ilmoittaminen onnistuu helposti Minun maatilani kautta, Tuottajan työpöydällä 
tai soittamalla tuottajapalveluumme tai asiakkuuspäälliköllemme.

Maksamme parhaan hinnan vasikastasi. Meiltä Atria-ketjusta
löytyy koti jokaiselle vasikalle.

Luottamuksen rakentaminen 
lähtee tutustumisesta. 



TUOTTAJAIN MAIDON ALUEELLA REHUASIOISSA SINUN ASIANTUNTIJASI OVAT:

Atria Nauta -tuottajapalvelussa
p. 020 472 7060

Asiakkuuspäälliköt tiloilla

Jaana Haapalainen- 
Turunen

Sanna Kakriainen- 
Rouhiainen

040 198 2740

Petra Mäkisalo
050 525 4577

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

Tutustu maitotilan 
ruokintaoppaaseen:

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!



Lue lisää AIV:n vaikutuksista maitoon: AIV.FI/MAITO

© 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-12355-1     12/20

AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

Tuoteneuvonta
020 710 8484

Anna säilörehulle  
mahdollisuus.
Yksi tehokkaimmista 
keinoista parantaa maidon 
pitoisuuksia ja siten hintaa on 
rajoittaa säilörehun käymistä. 
AIV®-säilöntäaineilla se 
onnistuu helposti.

Säilöntäainevalintaa 
tehdessäsi valitset siis myös 
maidon pitoisuuksia.
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Talviturvatakki 
DIMEX 6350

Talvihousut 
DIMEX 6037

Turvatalviavohaalari 
DIMEX 6076

Talvitakki 
DIMEX 6082

Housut DIMEX 
Asenne 6060

Talvihaalari 
DIMEX 648

Naisten talvitakki 
DIMEX 6013

Naisten housut 
DIMEX 6029

Talviavohaalari 
DIMEX 619

• Koot: S-6XL
• HV-keltainen/musta
• EN ISO 20471,

lk 2. EN 342

• Koot: 46-64
• Monikäyttöiset

työhousut
• Heijastin reisitaskuissa

• Koot: S-3XL
• EN ISO 20471 luokka 1

ja EN 342

• Koot: XS-4XL
• Heijastimet hihoissa

ja takana

• Koot: 44-64
• Joustava
• Erittäin hengittävä ja

kestävä materiaali
• Istuvampi malli,

kapeampi lahje
• Polvisuojat 4296+,

4297+, 4172+ ja 043

• Koot: S-3XL
• Vettä ja likaa hylkivä
• Kostesuoja etulahkeissa

ja takaosassa
• Heijastimet reisitaskuissa

• Koot: XS-3XL
• HV-keltainen/musta
• EN ISO 20471,

lk 2. EN 342

• Koot: 34-52
• Kestävä materiaali

• Koot: 46-74
• Vettä ja likaa hylkivä
• Heijastimet reisitaskuissa

Hinnat sis. alv. 24%



Toimitus 
maitoautossa tai noutona Valmakaupasta!

Tammikuun 2021 kampanja
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Takki  
DIMEX 6083

Housut 
DIMEX 620

Avohaalari 
DIMEX 685

Softshelltakki 
DIMEX 6051

Superstretch-housut 
DIMEX 6080

Kokohaalari 
DIMEX 671

Naisten asennetakki 
DIMEX 6049

Superstretch-housut 
DIMEX 6068

Kesäturvatakki 
DIMEX 6330

Kesäturvahousut 
DIMEX 6340

• Koot: XS-4XL
• Vuori

etukappaleella
• Heijastimet

takana hihoissa
ja etulistassa

• Koot: 44-64
• Erittäin hengittävä ja

kestävä materiaali
• Heijastimet
• Polvisuoja 043

• Koot: S-3XL
• Vettä ja likaa hylkivä
• Resori selkäosassa
• Heijastimet reisitaskuissa
• Polvisuoja 4172+ ja 043

• Koot: XS-4XL
• Meleerattu

harmaa/musta
• joustava,

tuulenpitävä ja
vettä hylkivä
materiaali

• Koot: 34-52
• Musta/

tummanharmaa
• Istuvampi malli,

kapeampi lahje
• Superstretch -

materiaali joustaa
neljään suuntaan

• Koot: S-3XL
• Vettä ja likaa hylkivä
• Heijastimet hartioilla

• Koot: XS-2XL
• Kevyt, miellyttävä ja

joustava

Hinnat sis. alv. 24%

• Koot: 44-64
• Superstretch -materiaali

joustaa neljään suuntaan
• Istuvampi malli,

kapeampi lahje

• Koot: S-6XL
• EN ISO 20471, lk 2

• Koot: 46-74
• EN ISO 20471, lk 1



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat alv. 0 %

2021
tammikuun tarjoukset

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

Kysy lisätietoja 
Valmakaupastasi tai suoraan Finnlacto Oy:ltä.

KEVYT-MASTERI MAITOTILOILLE
Automaatti joka mm. juottaa, seuraa, vieroittaa. 

Säästänyt hintansa juottokustannuksissa jo 50 vasikan 
juoton jälkeen. Voit hyödyntää hapanjuoton edut ja 

optimoida juontimäärän vasikkakohtaisesti.

alv. 24 %
3410,-

alv. 24 %
4898,-

alv. 24 %
2418,-

Hygieninen 
juoma-asema

Vain yksi 
liikkuva osaMölytön

Omille maidoille

Optimoi 
juomamäärän

Vasikka kohtainen 
seuranta

Nyt ei ole 
vasikoiden juotto 
hinnasta kiinni!

Rajoitettu erä tarjoushintaan:

2750,-
Yhteen karsinaan

alv 0%

3950,-
Kahteen karsinaan

alv 0%

1950,-alv 0%

Tee jopa kolmen päivän 
annos kerralla!

 > Vasikkapiika helpottaa oleellisesti päivittäistä vasikanjuottoa
 > Satoja tyytyväisiä käyttäjiä
 > Sekoitinmoottori sekoittaa juoman automaattisesti
 > Lämmön ylläpitovastus
 > Lämpömittari osoittaa lämpötilan
 > Isot pyörät – helppo liikuttaa
 > Leveys vain 63 cm
 > Tilavuus 200 l

VASIKKAPIIKA-HAPANJUOTTOVAUNU
– tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon

Lisävarusteena Kevyt-Masteriin tai Vasikka-Masteriin:



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Asennettavissa jopa 

LOKA/YLEISPUMPPU RE250
 >
 >
 > Mahtuu pieneen tilaan
 > Säädettävä pintavippa
 >
 >
 >
 >
 >

Kaikissa repijä terättömissä 
pumpuissa valurautainen 

juoksupyörä 

Pintavipalla 
säädettävä vähintään 

2021
tammikuun 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

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100
 >
 >

 > Säädettävä pintavippa
 >
 >
 >
 >
 >
 >

354,00
625268

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 
pitkille pumppausmatkoille

 >

 > Säädettävä pintavippa
 >
 >
 >
 >
 >
 >

283,00
625106

LOKA/YLEISPUMPPU RE450 
lyhyille pumppausmatkoille

 >

 > Säädettävä pintavippa
 >
 >
 >
 >
 >
 >

238,00
625267

625266

145,00

VJ VJ

BIORET-RAPSUTIN
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >

Patentoitu

625269

158,00 133,00



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Kuitukankainen
lypsypyyhe

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

Puuvillakankainen
lypsypyyhe

 > sitoo miellyttävästi pesuveden 
lämmön ja pysyy pitkään lämpimänä

 > konepestävä ja erittäin kestävä
 > Pussissa 10 kpl

Lypsypyyhe
kostea, desinfioiva

 > 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%

2021
tammikuun 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

16,80
622257

24,70
620039

27,00
623496

Ylivoimainen 
kestävyys

VJ

VJ

Kertakäyttöinen 
lypsypyyhe

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

 > 8 pss x 150 kpl
 > 1200 arkkia laatikossa

44,80
622258

VJ

VJ

622585

8,00
Vedinsuihkepullo

622954

10,90
Vedinkastopullo

623929

653,00
200 l

621828

110,00
30 l

670309

41,40
10 l

Vedinspray
Kotimainen, hoitava, käyttövalmis liuos.

 > Auttaa ehkäisemään 
utaretulehduksia.

 > Karkottaa kärpäset vetimien 
pinnalta.

 > Hoitaa vedinihoa.

Vedin-
kastopullo 
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.

VJ

5,50
300 g

620889

33,90
2,5 l

620887

VJ VJ

VJRepiderma-ihosumute
 > 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) 670833

18,80
250 ml

VJ





Pitoisuusrehuja
jo kymmenen 
vuotta!

Pyydä tarjous meijeriltäsi!

Lantmännen Agron pitoisuusrehut perustuvat 
patentoituun teknologiaan ja tutkittuihin tuloksiin. 

Benemilk®-rehut nostavat eniten rasvaa ja parantavat rehuhyötysuhdetta 
jopa yli 10 prosenttia. Maituri 14 000 -rehut on oikea valinta, kun tavoitteena 
on huipputuotos korkeilla pitoisuuksilla. Opti 22 E sekä Opti 26 E tuovat 
pitoisuusrehujen tehon Opti-sarjaan.

Tervetuloa tyytyväisten käyttäjien laajaan joukkoon!













MELICA-TUOTTEET TAMMI-HELMIKUU 2021

900 kg, ssk

476€
+ alv + rahti

750 kg, lava

412€412€
+ alv + rahti

210 kg

326€326€
+ alv + rahti

1050 kg

1528€1528€
+ alv + rahti

230 kg

259€259€
+ alv + rahti

1200 kg

1310€1310€
+ alv + rahti

MONIPUOLISET ENERGIATÄYDENNYSREHUTMONIPUOLISET ENERGIATÄYDENNYSREHUT
Melica Energia Trimmi Karjan Propyleeni PlusKarjan Propyleeni Plus

Tehomelassiglykoli PlusTehomelassiglykoli Plus

210 kg/230 kg

1050 kg/1200 kg1050 kg/1200 kg

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 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 900 508,50 476,00 / suursäkki

Energia Trimmi 25 kg rae 750 438,75 412,00 / lava

Karjan Propyleeni Plus 210 kg liuos 210 336,00 326,00 / tynnyri

Karjan Propyleeni Plus 1050 kg liuos 1050 1 575,00 1 528,00 / kontti

Tehomelassiglykoli Plus 230 kg liuos 230 266,80 259,00 / tynnyri

Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg liuos 1200 1 350,00 1 310,00 / kontti

VALKUAISREHUTVALKUAISREHUT

Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk rae 900 387,00 376,00 / suursäkki

Melica Melassoitu Rypsi 25 kg rae 750 337,50 328,00 / 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 130,00 127,00 / suursäkki

Ruokintakalkki 40 kg* jauhe 1000 140,00 136,00 / lava

* 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

gg



VILOMIXIN TAMMIKUUN TARJOUKSET!

1 kpl

43,3043,30
 sis.alv 24%

BIORUMIN

Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobi-
toimintaa edistävä ja ruokintaperäistä 
pötsin happamuutta tasapainottava 
puskurijauhe märehtijöille. 

Käytetään voimakkaan viljaruokinnan 
tai äkillisen ruokinnan muutoksen ai-
kana.

5 l: 630950

5 kg 

27,5027,50
sis.alv. 14%

ADE PLUS

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

5 l: 6302865 l: 630286

E-PLUS

E-Plus on runsaasti seleeniä ja E-vita-E-Plus on runsaasti seleeniä ja E-vita-
miinia sisältävä vahva vitamiiniliuos miinia sisältävä vahva vitamiiniliuos 
erityisesti  vastapuidun tai tuoreena erityisesti  vastapuidun tai tuoreena 
säilötyn viljan täydentämiseen.säilötyn viljan täydentämiseen.

5 l: 6300595 l: 630059

5 l

26,5026,50
sis. alv. 14%

5 L

19,8019,80
sis. alv. 14%

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

MINERGEL

Suun kautta annettava, runsaasti Suun kautta annettava, runsaasti 
kalsiumia ja magnesiumia sisältävä kalsiumia ja magnesiumia sisältävä 
geelimäinen erikoisruokavalio poi-geelimäinen erikoisruokavalio poi-
kimahalvausriskin vähentämiseen. kimahalvausriskin vähentämiseen. 
Tuote ei sisällä ruoansulatuskanavaa Tuote ei sisällä ruoansulatuskanavaa 
ärsyttäviä aineosia. Tuote sopii myös ärsyttäviä aineosia. Tuote sopii myös 
täydentämään eläinlääkärin anta-täydentämään eläinlääkärin anta-
maa poikimahalvaushoitoa.maa poikimahalvaushoitoa.

4 x 450 ml: 6302814 x 450 ml: 630281
5 l: 6302825 l: 630282

ANNOSTELU PISTOOLI

621096621096

20 kg

24,00
sis. alv. 14%

40 x 20 kg
lavalla / sk

19,13
sis. alv. 14%

ADE PLUS RAE

ADE-Plus on rakeistettu esiseos nau-ADE-Plus on rakeistettu esiseos nau-
takarjan vitamiinitasapainon tur-takarjan vitamiinitasapainon tur-
vaamiseksi. Uudistettu koostumus vaamiseksi. Uudistettu koostumus 
sisältää tarpeiden mukaisesti A-, D- ja sisältää tarpeiden mukaisesti A-, D- ja 
E-vitamiineja ja lisäksi seleeniä, josta E-vitamiineja ja lisäksi seleeniä, josta 
osa on hyvin imeytyvässä orgaanises-osa on hyvin imeytyvässä orgaanises-
sa muodossa.sa muodossa.

20 kg: 63028920 kg: 630289

40 x 19,13 = 765,00 €40 x 19,13 = 765,00 € 50 x 12,86 = 643,00 €50 x 12,86 = 643,00 €

15 kg

16,10
sis. alv. 14%

50 x 15 kg
lavalla / sk

12,86
sis. alv. 14%

SELEENI 
E PLUS RAE

Seleeni E-Plus on rakeistettu täyden-Seleeni E-Plus on rakeistettu täyden-
nysrehuseos erityisesti vastapuidun nysrehuseos erityisesti vastapuidun 
ja tuoreena säilötyn viljan täydentä-ja tuoreena säilötyn viljan täydentä-
miseen. Tuote sisältää myös seleeniä, miseen. Tuote sisältää myös seleeniä, 
josta osa on hyvin imeytyvässä or-josta osa on hyvin imeytyvässä or-
gaanisessa muodossa.gaanisessa muodossa.

15 kg: 63273415 kg: 632734

4 x 450 ml

15,50
sis. alv. 14%

5 l

31,10
sis. alv. 14%




