
Vasikan maitojuoman 
hapotukseen

Lisätietoja: www.valio.fi/startti

Startti Pro-Hapote

Valmakaupastasi on nyt saatavilla kauan toivottu uutuus, 
käyttöturvallinen tuote vasikoiden juoman hapattami-
seen. 

Startti Pro-Hapote on maidon sekaan helposti sekoittu-
va jauhe, jolla saadaan helposti laskettua maitojuoman pH 
ja lisättyä juomaan vasikan tarvitsemia hivenaineita. Start-
ti Pro-Hapote soveltuu käytettäväksi sekä maidolle että 
juottorehuille.

Startti Pro-Hapotetta käyttämällä varmistat, että vasik-
kasi saa riittävästi hivenaineita myös maidosta – mikä vai-
kuttaa positiivisesti vasikan terveyteen ja kasvuun.

Startti Pro-Hapote on vasikoille suunniteltu täydennys-
rehu, jonka avulla hapotat vasikalle tarjoiltavan maitojuo-
man helposti.

Startti Pro-Hapote
• Sisältää orgaanisia hivenaineita.
• Parantaa juoman säilyvyyttä.
• Positiivinen vaikutus ruoansulatukseen. Parantaa val-

kuaisen sulavuutta sekä mineraalien ja hivenaineiden
imeytymistä.

• Positiiviset yleisfysiologiset vaikutukset, nopeuttaa suo-
lahapon muodostumista juoksutusmahassa.

• Vähentää ripuliongelmia, estää haitallisten kolibakteeri-
en lisääntymistä ruoansulatuskanavassa ja edistää mai-
tohappobakteerien kasvua.

Käyttö:
• Helppo ja vaaraton käyttö, ei vaadi HACCP-sertifiointia. 
• Ei koaguloitumista ohjeiden mukaisella käytöllä.
• Mieto hapotus: sekoita 7,5 g Startti Pro-Hapotetta per

juomalitra. Valmistuslämpötila 20 – 30 °C. Valmiin juo-
man pH 5,2 – 5,4. Juoman säilyvyys 1 päivä. 

• Voimakas hapotus: sekoita 25 g Startti Pro-Hapotetta 
per juomalitra. Valmistuslämpötila enintään 15 °C. Val-
miin juoman pH 4,2 – 4,4. Juoman säilyvyys 3 päivää.

• 15 g/25 ml mittalusikka mukana pakkauksessa.

Pakkaus 5 kg paperipussi. Saatavilla myös 
6 x 5 kg laatikossa tai suorana tilatoimituksena 
600 kg:n lavalla (120 x 5 kg). Kysy edullista lava-
toimitusta Valmakaupastasi.

UUTUUS !

Huhtikuun 
tarjoushinta
(sis.alv. 14 %) 1390

/5 kg



Lisätietoja: www.valio.fi/startti

Startti ProPlus 
-maitohappobakteeri

Startti Mysli

Startti Vital

Startti ProPlussan tehokkaat maitohappobakteerit ja E + 
C-vitamiinit muodostavat vasikan suolistossa tehokkaan 
suojan ripuleja aiheuttavia bakteereja vastaan. Startti-
maitohappobakteerit lyhentävät ripulien kestoa ja vähen-
tävät antibioottien käyttöä.

Voidaan käyttää myös tukihoitona ripulitilanteissa Dia-
proof K Startti-vasikkasuolan kanssa.

Käytetään vasikoille ripulin ilmetessä tai ennakoivasti 
stressitilanteissa, joissa niillä on riski maha- ja suolistohäi-
riöihin, kuten:
• vieroituksen yhteydessä
• nupoutuksen yhteydessä
• vasikoita siirrettäessää uuteen ryhmään

tai otettaessa vasikka vastaan uudelle tilalle
• ruokinnan muutosten yhteydessä

Startti Mysli on maistuva ensirehu, jon-
ka avulla vasikka oppii nopeasti väkire-
hun syöntiin. Se myös edistää vasikoilla 
pötsinukan kasvua ja kehitystä. 

Startti Mysli sisältää maittavia ja laaduk-
kaita vasikalle optimoituja raaka-aineita. 
Lisäksi siinä on vasikan tarvitsemia vita-
miineja, kivennäis- ja hivenaineita. Startti 
mysli on paras valinta ensirehuksi.

Tarjoa Startti Mysliä pikkuvasikalle en-

simmäisestä elinviikosta alkaen. Mysli-
ruokintaa jatketaan noin kuuden viikon 
ajan, jonka jälkeen siirrytään asteittain 
vasikan täysrehun tai kotoisen seoksen 
käyttöön. 

Startti mysli auttaa vasikan kehitty-
mään märehtijäksi, se parantaa vasikan 
kykyä selvitä juottovaiheesta ja edistää 
vasikkaa oppimaan syömään karkeare-
hua ja väkirehuja. Juotolta vieroitus hel-
pottuu.

Startti Vital tehostaa vasikan immuniteettisuojaa, ehkäi-
see ruuansulatushäiriöitä ja lisää vastustuskykyä.

Startti Vital -ternimaitotehoste sisältää vasikalle luon-
taisia vasta-aineita. Tuotteen sisältämät vitamiinit sekä 
seleeni vahvistavat vasikan omaa immuunijärjestelmää ja 
elinvoimaa. Startti Vital sisältää myös erittäin tehokasta 
probioottia (Provita LE), joka vakauttaa vasikan suolisto-
flooraa. 

Startti Vital -ternimaitotehosteessa on erityisiä suoja-
aineita E-coli kantoja, rota- ja corona viruksia sekä cryp-
tosporidium alkueläintä vastaan, jotka ovat yleisiä vasikka-
ripulin aiheuttajia navettaympäristössä. 

Maitojuoton yhteydessä annettu ternimaitotehoste on 
vasikalle stressitön toimenpide. Voidaan käyttää myös 
sairaan vasikan tukihoitoon esim. 
ripulin jälkeen.

Vasikan suoliston 
turvaksi

– alennetuin hinnoin

3690
/2 kg

Huhtikuun tarjoushinta
(sis.alv. 14 %)

4500
/1 kg

Huhtikuun tarjoushinta
(sis.alv. 14 %)

 Kysy edullista lavatoimitusta 
Valmakaupasta.



Huhtikuun 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.

Helunan Herätys 
5 kg
Energiajuomaa annetaan 
kaikille poikineille lehmille 
välittömästi poikimisen 
jälkeen.

sis. alv. 14%

24,24,6060

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

sis. alv. 24%

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

57,57,0000

sis. alv. 24%

6,6,9090

9015

Vahva ja tehokas jodipitoinen 
käyttövalmis vedinkastoaine. 
Sisältää hitaasti vapautuvaa 
PVP-jodia, minkä ansiosta 
desinfioimisvaikutus on pitkä-
kestoinen. Sisältää myös ihoa 
hoitavaa glyserolia. ja suojaa 
vedinkanavaa. 

Tehotippi Soft Plus 20 kg

sis. alv. 24% 624523

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

21,21,2020

Lehmän 
pH-pasta 
4x430 g/pkt
Täydennysrehu  
happaman pötsin  
ja juoksutusmaha- 
haavaumariskin 
pienentämiseen

Neporex WSG2 
1 kg
Vesiliukoinen 
rae kärpästen  
torjuntaan  
kotieläinsuo-
jissa.

622282632121622955

Helosan 300 g
Miedosti antiseptinen  
perinteinen ihovoide. 
Helosan voide ylläpitää ihon omaa 
kosteustasapainoa ja tekee ihosta 
pehmeän ja joustavan. Sopii kuivalle 
ja halkeilevalle iholle. Voide sopii 
myös eläimille. Sisältää eukalyptus-
ta. Väriaineeton ja hajusteeton.

Nelisan yleisvoide

300 g 2,5 kg

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

5,5,4040
620889 620887

34,34,2020

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

sis. alv. 24%

30,30,6060 33,33,4040

Ykköspyykki 
10 kg

Ykköspesu 
10 kg

Sopii  
erityisen 
hyvin  
herkkä- 
ihoisille ja 
hajuste- 
yliherkille.

Käytettäväksi  
päivittäin  
maidon- 
käsittely- 
välineiden 
koneelliseen 
pesuun. 

sis. alv. 24%670049 670006

48,48,5050



Hinnat sisältävät alv:n 24 % ja toimituskulut. Tuotteita on rajoitettu erä. Tuotteista vastaa J-P Mainos Oy, puh. 09 444 434. 

Vaatteiden mittataulukot, lisätiedot ja kuvat löytyvät myös kampanjaverkkokaupasta, huom. kirjoita koko 
verkko-osoite selaimeen, sivustoa ei löydy googlesta. Tilaaminen ei vaadi kirjautumista.

Luomupuuvillaiset t-paidat koko perheelle. Valmistettu luomupuuvillasta, joka on kasvanut ilman kemiallisia aineita, ja vähemmällä 
veden käytöllä. 100% OCS Orgaaninen esikutistettu ring-spun kampapuuvilla, 145g. Sivusaumaton, niskalaputon. Valio logo 
tyylikkäästi hihassa. Saatavana suora unisex-malli, muotoon leikattu naisten malli ja lasten malli. Naisten värit: vaalea roosa, musta ja 
valkoinen. Unisex värit: vaaleansininen, musta ja valkoinen. Lasten värit: vaaleanpunainen ja vaaleansininen. Hinta 13,00 €

Joustavat hybridishortsit. Aiemmista kampanjoista tutut ja suositut hybridihousut nyt shortsimallisena kesään! Käytännölliset ja 
mukavat 5-taskun shortsit, joiden joustava materiaali antaa parhaan liikkuvuuden. Pinta hylkii vettä ja likaa. Materiaali: 92 % nylon, 
8 % spandexia. Naisten koot: 34-46, värit musta ja kirsikka. Miesten koot: 44-56, värit musta ja navy. Nyt todella edulliseen hintaan, 
normaalihinta 78 €. Hinta 53,00 €

Isot taiteltavat kylmälaukut. Reilun kokoinen kylmälaukku folioidulla sisäpinnalla. Laukun saa helposti taiteltua pieneksi – voi säilyttää 
esimerkiksi autossa tai käsilaukussa ja näin se on aina mukana tarpeen tullen kauppareissulla. Koko 41 x 14 x 44 cm. 210T polyesteri. 
Väri navy. Hinta 8,00 €

Uudet kertakäyttöastiat. Kotimaiset lautaset ja kotimaiset kahvimukit. Pahvilautanen 18 cm, pakkauksessa 50 lautasta. 
Tuplakartonkimuki 250 ml, pakkauksessa 25 mukia. Servietit valmistettu Euroopassa, koko 33 x 33 cm, taiteltuna 16,5 x 16,5 cm, 
pakkauksessa 20 serviettiä. Kauniilla kotimaisella vapaanlehmän kuvalla. 
Lautaset 50 kpl 6,45 €, kahvimukit 25 kpl 4,65 €, servietit 20 kpl 2,15 €.

Laadukkaat Valio kesätuotteet nyt tilattavissa
mm. uudet paljon kysytyt kertakäyttöastiat upealla kuvalla!

Tilaa Valio kesätuotteet pe 16.4.2021 mennessä 
kampanjaverkkokaupasta: www.jp-mainos.fi/valio-kampanjatuotteet!

Toimitukset alkaen viikko 21.



SUUNNITELTU ELÄINSUOJIIN

BOOT-JET saapaspesuri

Turvasaappaat - Nyt huhtikuussa tarjoushintaan!  

304

HUHTIKUU 2021

Hinnat sis. alv 24%. 

OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ, 

Puhtaat sappaat helposti ja nopeasti.

TARKISTA OMAN MYYMÄLÄSI VALIKOIMA!

 

BOOT-JET
SAAPASPESURI

Bekina 
Turvasaapas

Turvasaapas Turvasaapas

Koot: 36-48

parempi pito eikä lika jää pohjiin. Leveä 

lesti. Saappaan pituutta voidaan 

säädellä katkaisemalla varsi merki-

tystä kohdasta. Pestävät, 

hiostamattomat huopapohjalliset.  

Pohjassa kuviointi, jonka ansiosta  

Kevyet polyuretaanisaappaat, hyvä 

lämmönjohtokyky. Teräksinen 

turvakärki. Kestävät myös maatalou-

den nesteitä kuten maitoa, ureaa, öljyjä 

ja rasvoja. 

0049

0057 0068

BEKINA AGRILITE/

DUNLOP
DUNLOP

STEPLITE S5
Koot 36-48:

Koot 37-48: Koot 36-49/50:

Puhdistaa, niin pohjan kuin saappaan sivutkin!

Ruostumatonta terästä. Vankka rakenne, kestää ulkoista  

kuormitusta. Pyöristetyt reunat, turvallinen niin käyttäjille 

kuin eläimille.

- Liitos: ½" uros liitäntä 

- Paine: vähintään 3 bar

- Asennus: seinään tai  

kalusteisiin           

- Paino: 7,15 kg

- Mitat: 25 x 32 x 38 cm 

   (P x L x K)

- Materiaali: kupu ja putket  

ruostumatonta terästä,

suuttimet 

messinkiä

Vankka rakenne, mahdollistaa

sijoittamisen myös parsien lähelle.

DUNLOP PUROFORT S5 DUNLOP PUROFORT S5 PLUS

Koot: 37-48

Laadukkaat, kevyet, kestävät ja iskuvaimennetut 

turvasaappaat teräskärjellä ja naulaanastumissuojalla. 

Materiaali hyvin lämpöä eristävää polyuretaania. 

aineet ja lannan. Pintamateriaali 

polyuretaania. 

Laadukkaat, kevyet, kestävät ja 

iskuvaimennetut turvasaappaat 

teräskärjellä ja naulaanastumis-

suojalla. Antistaattiset. Pohja on 

liukumista estävä ja likaa hylkivä. 

Kestää hyvin mm. rasvat, desinfiointi-

Koot: 36-49/50 PUROFORT S5
 PUROFORT S5
PLUS

Tuotenro
 669171

Agrilite/Steplite S5 EG

Tarjous voimassa 30.4.2021 saakka.



© 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-12860-1     3/21

AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

Tuoteneuvonta
020 710 8484

Pienennä saappaanjälkeäsi 

Jos maidontuotannon hiilijalanjälki kuvataan 
saappaannumerona, AIV-säilöntä pienentää 
numeron 46:sta 43:een.  

AIV on tehokas rehunsäilöntäaine. Se pienentää 
hävikkiä rehuketjussa ja parantaa rehun 
käymislaatua. Eläimet  syövät paremmin ja 
tuottavat enemmän. Siinä sivussa tilan talouskin 
paranee. Yksinkertaista ja totta.

Lue lisää: AIV.FI/SAAPPAANJALKI



Tutustu meihin ja rehuihimme
atriatuottajat.fi

SUOMALAINEN
TUOTTAJIEN OMISTAMA

Ilmajoen Koskenkorvalla ja Varkaudessa toimii 
suomalainen ja suomalaisten tuottajien omistama 
rehutehdas – A-Rehu Oy. Teemme työtä kestävän 

ja vastuullisen suomalaisen alkutuotannon 
kilpailukyvyn säilymiseksi. 



TUOTTAJAIN MAIDON ALUEELLA REHUASIOISSA SINUN ASIANTUNTIJASI OVAT:

Atria Nauta -tuottajapalvelussa
p. 020 472 7060

Asiakkuuspäälliköt tiloilla

Jaana Haapalainen- 
Turunen

Sanna Kakriainen- 
Rouhiainen

040 198 2740

Petra Mäkisalo
050 525 4577

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

Tutustu maitotilan 
ruokintaoppaaseen:

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

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

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

Voimaa 
ruokintaan ja 
pitoisuuksia 
maitoon!



Ammattilainen tarvitsee pyykinpesuun ammattilaisen tuotteet. 
Tavallista pienempi annostelu sekä suuret pakkauskoot.

• Tiivistemuodossa oleva tehokas pesujauhe
• Värejä säästävä koostumus
• Antaa tekstiileille raikkaan tuoksun
• Sopii hyvin mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun
• Ei sisällä zeoliittia, fosfaattia eikä valkaisuaineita

www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83021 fi 01/20

Omo Pyykinpesujauheet 
mahtavaan kevät-hintaan

Numero  Tuote Pakkaus Kampanja- 
hinta (sis.alv.)

 671002 Omo Professional Sensitive Color 3 kg  11,70
670998 Omo Professional Sensitive Color 8 kg 30,00
670999 Omo Professional Color 3 kg 11,70
670997 Omo Professional Color 8 kg 28,10

8 kg:n
pakkauksesta jopa 

222 pesua

Mieto tuoksu

Hajusteeton, 
Joutsen-ympäristömerkki

Tuotteet voi noutaa Valmakaupoista tai tilata ne 
maitoautotoimituksena suoraan tilallesi. Tilaukset voit tehdä 
kätevästi suoraan Valmaverkkokaupasta, mutta voit tilata 
nämä myös puhelimitse omasta osuuskunnastasi.

88394-ADV-Omo-Valma agrimarket advertisement-A4-fi.indd   188394-ADV-Omo-Valma agrimarket advertisement-A4-fi.indd   1 05/03/2021   09:4105/03/2021   09:41



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



41,40
10 l

109,30
30 l

Aloe Veralla on mikrobisia ja 
tulehduksia ehkäiseviä ominai-
suuksia. Se nopeuttaa ihovam-
mojen paranemista ja ylläpitää 
ihon luonnollista kosteustasa-
painoa. Aloe Vera rauhoittaa, 
ravitsee, pehmentää 
ja edistää ihon uusiu-
tumista.

13,40
500 ml

58,00
2,5 l

Suomen suosituinYrttilinimentti
  voimakkaasti lämmittävä
  edistää pintaverenkiertoa utareissa
  sisältää ainoastaan verisuonia
laajentavia tehoaineita

  vaikutus ulottuu myös hermoratoihin
lievittäen kipua ja turvotusta

  pitkävaikutteinen

12,30
1 l

34,10
2,5 l

Viherlinimentti

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

  sisältää eukalyptusöljyä sekä hiukan 
kamferia

12,80
500 ml

Jäälinimentti

  kivun lievittämiseen eläinten
lihasrevähdyksissä ja venähdyksissä

  alentaa turvotusta ja nopeuttaa 
paranemista

Tervalaastari
  wanhan kansan perinne 
uudessa muodossa

  suojaa haavan
  ehkäisee eläintä nuolemasta haavaa
  karkottaa kärpäsiä

5,70
200 ml

Kylmäspray
  nupoutuksen jälkeiseen viilentämiseen
  laskee turvotusta lihaksissa ja nivelissä

7,20
200 ml

15,70
500 ml

70,00
2,5 l

Utareminttu

  edistää pintaverenkiertoa 
tulehtuneessa utareneljänneksessä

  luonnontuote, joka ei sisällä
antibiootteja

  sisältää aitoa japanilaista
piparminttuöljyä

Vedinspray

Kotimainen, hoitava, käyttövalmis liuos
  auttaa ehkäisemään utaretulehduksia
  karkottaa kärpäset vetimien pinnalta
  hoitaa vedinihoa
  vaikuttava-aine klooriheksidiini
  hoitava aine glyseroli

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

LINIMENTIT AUTTAVAT PITÄMÄÄN SOLULUVUN KURISSA

HUHTIKUUN 2021 TARJOUKSET

620020 650448

670309

620026

622249

622952

620155

621828

622951

622895

622837



Asennettavissa jopa 
300 mm kaivoon 147,00

LOKA/YLEISPUMPPU RE250
  Edullinen rst/valurautainen pumppu
  Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
  Mahtuu pieneen tilaan
  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 7,5 m
  Teho 250 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 15 mm
  Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
  Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

694,00

1041,00

LOKAPUMPPU RE1300, 
Repiväpumppu

Flygt DXGM repivä uppopumppu

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100
  Rst/valurautainen lokapumppu
  lokakaivoille, robotin pesuvesille, 
puristenesteelle, virtsalle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 9 m
  Tuotto 333 l/min
  Teho 1,1 kW, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 35 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 275x225x560 mm
  Paino 23,5 kg

  Kohteisiin, joissa neste on vaikeasti 
pumpattavaa ja pumpattavat määrät 
ovat suuria. 

  Repijäterä mahdollistaa pitkiä kuituja 
sisältävien nesteiden pumppaamisen 
ja estää imuaukon tukkeutumisen.

  Pintavippaohjaus.
  Letkulähtö 50 mm.
  Teho: 1,3kw, virta: 220/50Hz
  Max tuotto: 300L/min
  Max nostokorkeus: 12m
  Sähkökaapelin pituus: 6m
  Poistoliitin halkaisija: 50mm
  Paino: 25,5kg

  Käyttökohteet: puhdistamot, harmaat
vedet, lokakaivot yms. pitkäkuituiset 
nesteet, robotille yms.

  Teho 1,1 kw, jännite 230v
  Tuotto 130 l/min
  Repijäterä
  Kaapeli 10 m
  Lähtö 25 mm sisäkierre
  Pintavippa
  Korkeus 446 mm
  Leveys 195 mm
  Paino 20 kg

241,00

LOKA/YLEISPUMPPU RE450 
lyhyille pumppausmatkoille

  Puristenesteelle, lypsyasemalle,
salaojakaivoihin yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 8,5 m
  Tuotto 200 l/min
  Teho 450 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260x195x500 mm, paino 18,5 kg

Malleissa 
RE450 ja RE750 
asennusjalka 
ehkäisee 
imuaukon 
tukkeutumista 
heinästä, 
kutterista tms. 

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 
pitkille pumppausmatkoille

  Maanrakennustöihin, lokakaivoihin,
puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 12 m
  Tuotto 300 l/min
  Teho 750 W, jännite 230 V
  Max partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260x195x540 mm, paino 19,5 kg Jamaica vedenpoistoletku

36,00
10 m + HST-kiristin  32 mm, sopii 

pumppuun RE250

36,00
10 m + HST-kiristin  51 mm, sopii pumppuihin 

RE450, RE750 ja RE1100

VJ

  Kaikissa repijä terättömissä pumpuissa 

valurautainen juoksupyörä

  Kaikissa pumpuissa sisään rakennettu lämpösuoja

  Kaikista pumpuista vähintään 7 vuoden kokemus

  Pintavipalla säädettävä käynnistymis korkeus

287,00

359,00

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

HUHTIKUUN 2021 TARJOUKSET

625266
625268

625478 

625477 
625267

625106

625341

625342



LIGHT BOOT FLARE s4
  Teräsvarvassuoja
  Koot 35 - 43

LIGHT BOOT BLACK O4
  Pohjamateriaalina
kaksikerros PU/PU

  Koot 35 - 47

LIGHT BOOT OLIVE S4
  Teräsvarvassuoja
  Koot 35 - 47

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

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

Fly Black
Sporttiset Fly-ammattilaisjalkineet 
ovat markkinoiden ainoat EN ISO 
20347 -ammattijalkinestandar-
din mukaiset jalkineet, joissa on 
nyt FlexEnergy-joustoelementti. 
FlexEnergy-kantavaimennus sitoo 
syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % 
energiasta palautuu askellukseen. 
Hengittävä 3D-dry®-vuori ja Sievi 
Comfort -pohjallinen pitää jalkasi 
kuivina ja raikkaina koko päivän 
ajan. ESD-hyväksytty.

  Koot 35 - 38
  Koot 39 - 47 96,00

Fly Red
Sporttiset Fly-ammattilaisjalkineet 
ovat markkinoiden ainoat EN ISO 
20347 -ammattijalkinestandar-
din mukaiset jalkineet, joissa on 
nyt FlexEnergy-joustoelementti. 
FlexEnergy-kantavaimennus sitoo 
syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % 
energiasta palautuu askellukseen. 
Hengittävä 3D-dry®-vuori ja Sievi 
Comfort -pohjallinen pitää jalkasi 
kuivina ja raikkaina koko päivän 
ajan. ESD-hyväksytty. 

  Koot 35 - 38
  Koot 39 - 47 96,00

Sievi Roller+ S3
Varustettu helppokäyttöisellä ja 
kestävällä, patentoidulla BOA®-
kiristysmekanismilla antaen muka-
vuutta turvajalkineiden käyttäjille: 
vain rullan pyöräytys ja saat sää-
dettyä jalkineiden istuvuuden juuri 
sinun jaloillesi sopivaksi. Jalkineet 
ovat myös nopeat ja helpot riisua: 
nauhoitus vapautuu vaivattomasti 
nostamalla rullaa.

  Koot 39 - 47 114,00

Roller High+ S3
Varustettu helppokäyt-
töisellä Boa®-kiristys-
mekanismilla: vain rullan 
pyöräytys ja saat säädet-
tyä istuvuuden juuri sinun 
jaloillesi sopi-
vaksi. 

Komposiit-
t ivarvas-
suoja ja 
teräksinen 
naulaanastu-
missuoja. Pohjamate-
riaalina kaksikerros PU/TPU.

Memory Foam -nilkkasuoja 
ehkäisee nilkkavammoja 
tukemalla jalkaa ja vaimen-
tamalla nilkkaan kohdistu-
via iskuja.

  Koot 35 - 38
  Koot 39 - 47 168,00

Zone 2 High+ S3
Uudistettu Zone-tuoteperheen 
nilkkuri metallittomalla varvas-
suojalla ja naulaanastumissuojalla. 
Päällinen on kestävää nahkaa ja 
mikrokuitua. 3D-dry®-vuori hengit-
tää pitäen jalat kuivina. Dual-poh-
jalliset lisäävät käyttömukavuutta. 
Lisätukea tarjoaa memory foam 
-nilkkasuoja, joka mukautuu läm-
mön vaikutuksesta käyttäjän jalan 
muotoihin. 

  Koot 36 - 38
  Koot 39 - 47

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

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

sekä Valmakaupoissa. Käy tutustumassa Sievin kuvastoihin Valmakaupoissamme.

154,00

65,00 65,00 62,00



118,00
5 kg sanko

Meijerin® Toukkatuho
Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa. 
Vaikuttaa kärpästoukkiin estäen niiden 
kehittymisen aikuisiksi. Valmiste ei 
tehoa lentäviin kärpäsiin.

  Vesiliukoinen, valkoinen rae, 
säilytettävä kuivassa

  Käytetään sellaisenaan tai veteen
sekoitettuna.

  Levitä kohteisiin, joissa kärpästoukat 
kehittyvät tai joissa kärpästoukkia on 
havaittu.

  Käyttömäärä 250 g valmistetta/10 m² 
käsiteltävä pinta-ala

  Tehoaine: Syromatsiini 20 g/kg
  Myyntilupa TUKE-2017-BTA-002

  pinnoitettu selluloosasta 
valmistettu kapseli

  tarkoitettu jauhe- tai raemaisten
aineiden annosteluun naudoille

  sopii metalliseen kalsiumkapselin
annostelijaan

  alkaa sulamaan heti kostuttuaan 
lehmän suussa

  liukuu helposti ja ärsyttämättä 
lehmän pötsiin

  kapselin sisällä oleva aine
vapautuu nopeasti pötsiin

  älä annostele halvaantuneelle 
lehmälle, jonka nielemisrefleksi 
voi olla heikentynyt

Uusi, suositusten mukainen magnesiumlisä naudalle. Ainoa magne-
siumin saannin nopeaan lisäämiseen tarkoitetuista naudoille saata-
villa olevista valmisteista, joka täyttää yleisesti hyväksytyt suosituk-
set (Lindberg, Reinhardt et al., Chapinal et al., Goff, Rautala).

  100% magnesiumoksidia
  Ei side- tai täyteaineita
  Yksi bolus päivässä
  Annospussit 10x100g
  Annospussin sisältö
tyhjennetään Bovibolus-
kapseliin, bolus 
annostellaan naudan 
nieluun bolusannostelijan 
avulla.

Bovibolus®-kapseli Bovibolus® Magnesium

22,60
10 kpl / ltk

Antiben-liuos
Entsyymivalmiste, joka hajottaa anti-
bioottijäämät maidosta beetalaktaa-
mihoidon ja sitä seuraavan varoajan 
aikana.

Antipenillä käsitelty maito
  ei aiheuta penisilliinille vastustus-
kykyisten bakteerikantojen 
muodostumista ympäristössä tai 
eläimessä, jolle maito juotetaan

  ei häiritse vasikan ruoansulatus-
kanavan normaalin bakteerikannan 
muodostumista.

Liuoksella käsiteltyä maitoa ei saa 
käyttää ihmisravinnoksi

24,60
1o ml

Bovikalc® Dry
Parempi laskeutuminen 
umpikauteen

Mahdollisuus vähentää 
umpeenpanon aiheuttamaa 
stressiä. Bovikalc® Dry on 
umpeenpantaville lypsyleh-
mille tarkoitettu suun kautta 
annettava anionisia kiven-
näisaineita sisältävä täyden-
nysrehu.

Miten Bovikalc® Dry toimii?

Bovikalc® Dry vähentää maidontuotantoa 
umpeenpantaessa. Suun kautta annettu 
kapseli hajoaa pötsissä 30 minuutissa, jol-
loin anionisuolat vapautuvat ja imeytyvät, 
mikä vaikuttaa lehmän happo-emäs-tasa-
painoon. Maidontuotannon väheneminen 
perustuu ohimenevään metaboliseen asi-
doosiin.

Tutkittu teho

Bovikalc® Dry -valmistetta saaneilla leh-
millä on umpeenpanon jälkeen merkittä-
västi pienempi maidon aiheuttama uta-
reen paine ja enemmän makuulla vietettyä 
aikaa kuin kontrolliryhmällä.

21,40
10 kpl / ltk

38,00
4 kpl/pkt

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

HUHTIKUUN 2021 TARJOUKSET

625140

630959

633519 633642

633336



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

NYT ON KIVENNÄISKAUPAN AIKA!
Nyt on hyvä hetki päivittää omat kivennäiset ajan tasalle. 
Hankkijan kivennäiset suunnitellaan aina tutkitusti 
tehokkaista raaka-aineista, kokonaisuus huomioon ottaen. 
Esimerkiksi Lypsykivennäinen Mg+ sisältää myös 
magnesiumfosfaattia, jolloin varmistetaan tärkeiden 
vitamiinien säilyvyys kivennäisessä koko varastoinnin 
ajan. Laadukas kivennäinen varmistaa mm. hivenaineiden 
imeytymisen kaikissa olosuhteissa, ja mahdollistaa 
huipputuloksen. 

Seinäkello valmistetaan Suomessa kotimaisesta  
koivuviilusta. Tilauksen yhteydessä voit valita kello-

taulun joko lihanaudan tai lypsylehmän kuvalla.

Onnistuneen kivennäisruokinnan vaikutuksen 
havaitset ajan kanssa! Tilaa vähintään 1200 kg 
Hankkijan kivennäisiä 30.4.2021 mennessä, 
saat nauta-aiheisen seinäkellon.

Vain suorat tilatoimitukset.



LÄMPÖKÄSITELTY RYPSIROUHE

Keskitä ostot – kerrytä ostohyvitystä!

Suursäkki: Irto:
Nuppi, perävaunu tai rekka

Pitkäaikainen ja hellä hygienisointi

Sekoittuu hyvin appeeseen

Prosessi tuhoaa salmonellan

Tasalaatuinen seos

Ei lajittuvia rakeita

Liikkuu siilossa

Korkea valkuainen

Hyvä maittavuus

Eräkohtainen tuoteseloste

Kysy päivän hinta omasta Valmakaupasta 
Rypsirouhe LK tilatoimitukset:

1000 kg Puhallus tai kippi

VALMA-KIVENNÄISET rypsiruokintaan Valmakaupasta
Kysy tarjous!



SUOMESSA  
VALMISTETTUA  
HUIPPULAATUA!

Entistä monikäyttöisempi 
maatilakoneiden yleisöljy 
Teboil Monitra Super 10W-40

• Moottoriin
• Vaihteistoon
• Etuvetopyörästöön
• Hydrauliikkaan
• Napoihin
• Märkäjarrullisille

koneille

Nyt kevään tarjoushintaan 

490,-
180 kg tynnyri, sis alv. ja rahti. 

Kysy tarjous muista voiteluaineista! 



PARSIPEDIT 

KÄYTÄVÄMATOT 

KYSY ISOMPIIN
NAVETTAKOHTAISIIN 
ERIIN TARJOUSTA
ARILTA, puh 0400 263 078

  KÄTEVÄSTI SUORAAN TILALLESI!

KURA-P

NAULATULPAT
mattoasennuksiin

TODISTETUSTI ”sopivat jokapaikkaan”

Ruostumatonta terästä sis.

propun ja aluslevyn

Sopii kaikille
käytäväleveyksille,
mitoitus 2 cm välein.

Vakaa siipiprofiili luo

erinomaisen pehmeyden 

ja kestävyyden.

Maton reunojen sisällä oleva, 

pehmoinen makuualue tukee 

lehmän oikeaa asentoa ja 

vähentää liukastumisia.

WINGFLEX

SIESTA
Pitkäikäinen ja pehmeä. Helppo

puhdistaa! Koko: 115, x 175 cm

LOMAX reikämatto

Paksuus: 20 mm

maaperällä.

pehmeällä

Esim. vasikkakarsinoihin tai helpot-

tamaan kulkua 

Pitkäikäinen ja pehmeä. Helppo 

puhdistaa. Koko: 110 x 175 cm

09/04

09/04

WELA
takuu 10 vuotta

takuu 5 vuotta

KURA-S

Ari Jylhän 25-vuoden kokemus alalla takaa               
vahvan osaamisen ja asiantuntevuuden 
mattojen mittauksen, suunnittelun ja myynnin 
parissa.

KEN

PALAPARSIMATOT TOIMITTAA TEOLLISUUSHANKINTA

Hinnat sis. ALV 24%. Hinnat ovat

Osa tuotteista

toimitusmyyntinä.

Tarkista oman

myymäläsi 

valikoima!

HUHTIKUU 2021

 voimassa 30.4.2021 saakka.

10/02

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 
88,40 €/kpl + rahti 86,80+

Kappalehinta 104,00 €/kpl

lavaveloitus 6,20 

Tuotenro 624694, 

EDULLISEMMIN
PALAMATOT 

SUORAAN TILALLE
10 KPL:N JA 

SUUREMMAT
ERÄT!

Tuotenro 623634, 

Kappalehinta: 136,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 

117,30 €/kpl + rahti 86,80

+ lavaveloitus 6,20

Tuotenro 620400

Koko: 120 x 150 cm. 

Kappalehinta: 101,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 

87,00 €/kpl + rahti 86,80+

lavaveloitus 6,20 

Tuotenro 622147

Koko: 120 x 165 cm. 

Kappalehinta: 111,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 

95,00 €/kpl + rahti 86,80+

lavaveloitus 6,20

Tuotenro 622322

Koko: 120 x 180 cm. 

Kappalehinta: 120,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 

103,70 €/kpl +rahti 86,80+

lavaveloitus 6,20

KRAIBURG K16 PALAMATTO 1x1 m

Tukeva ja mittatarkka. Parantaa pitoa. Eristää lämpöä ja joustaa. 

Helppo puhdistaa.  Helppo ja joustava asennus 4 reunan loviliitosten

johdosta. Sopiva kumipyörillä kulkevien koneiden kanssa.

Sopii esim. karsinoihin, käytäville, pihattoihin, 
autotalleihin, varastoon, katoksiin..

PARSI- JA KÄYTÄVÄMATOT

Materiaali: Kumi   Pinta: Karhennettu profiili
Alapuoli: Uritettu  Paksuus: 16 mm
Mitta: 1 m x 1 m

 

Tuotenro 625316

Kraiburg palamatto 1 m x 1 m

Kappalehinta:  56,00 €/kpl +

rahti 86,80 + lavaveloitus 6,20

Tuotenro 615438:
10 x 80: 2,20 €/kpl

Tuotenro 615439:
10 x 100: 3,30 €/kpl.



Tehoaa kärpäsiin ja muihin lentäviin hyönteisiin.

Lietelannan lisäaine, luonnontuote

909 400 ml/

KRYPTOSPORIDIOOSI!

KÄRPÄSETTORJU TORJU 

NOVA OPTIMIZER

Käyttöohje: Sulje ovet ja ikkunat. Ravista

ennen käyttöä. Sumuta 3-4 s/30m3. 

Sumutettaessa pidettävä purkki vähintään 

80-90 cm etäisyydellä seinistä ja aroista 

pinnoista. Kotieläinsuoja pidetään käytön 

jälkeen suljettuna n. 10 min. Enintään kaksi 

käsittely vuorokaudessa samassa tilassa. 

Vastasyntyneet eläimet on siirrettävä pois

käsiteltävistä tiloista.

Lentävien hyönteisten torjuntaan kotieläinsuojissa

NOVA OPTIMIZER  parantaa lietelannan ravinnearvoja ja imeytyvyyttä, joten sillä on suora vaikutus peltolohkojen 
kasvupotentiaaliin. Vähemmän hajuhaittoja, sitoo ammoniakkia jopa 1,2 kg / 1 tn lietelantaa. Irroittaa  kiintoainetta, 
ja lisää näin lietteen juoksevuutta. Biokaasun tuotannossa lisää kaasuntuotantoa 10 %. NOVA OPTIMIZER  MYÖS 
tutkitusti vähentää ravinnevalumia ja on näin ollen erittäin YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

Koko: 10 kg/astia

Torju 

      Tuotenro 625203

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

Tarkista oman myymäläsi valikoima!

Huhtikuu 2021
Hinnat sis. alv 24%. Tarjous voimassa 30.4.2021 saakka.

00209
Nova Optimizer 10 kg

Tuotenro 625090

NAVETASSA

pullo 

KÄRPÄSET NAVETASSA

Nova Optimizer on luonnollinen tuote, joka koostuu erityisten mineraalien yhdistelmästä, jotka tuottavat erityisen hyvän ioninvaihto-
vaikutuksen. Tuotteen erityispiirre on, että se pystyy absorboimaan lietettä ja vettä rakenteeseensa. Tällä prosessilla Nova Optimizer 
toimii puskurina sekä lietteelle että vedelle; lannoitteen huuhtelu on minimoitu, mikä hyödyttää pohjavettä. Suuri ioninvaihtovaikutus 
rajoittaa myös ilmansaasteita, josta ammoniakkia sisältävät höyryt muodostavat tässä suhteessa suurta haittaa.

.

Näiden erityisten mineraalien tehokkuuden periaate on, että negatiiviset ionit vaihdetaan positiivisiksi. Tämä sitoo ammoniakin 
lietteeseen vähentäen huomattavasti ammoniakkihöyryn määrää. Tuote tuottaa myös suotuisan vaikutuksen lietteessä, kun halutaan 
homogeenisempaa massaa. 

parantuneen lannoitearvon ansiosta!

Nova Optimizer auttaa ympäristöä ja auttaa viljelijää myös taloudellisesti 

Käyttö: Lietekanavissa - ja altaissa, sekä lietesäiliöissä 
Annostus: 20 g/m3 lietelantaa



Vapon kuivikkeet pitävät jutut ja navetat kuivina.
 Murukuivike on kotimainen 100 % puupohjainen 
vaihtoehto, joka imee kosteuden ja patjoittuu 
erinomaisesti. Rakenteensa ansiosta kuivike ei pölise, 
luista alta eikä liioin mene harakoille lannan mukana.

Tilaa Osuuskuntasi Valmakaupasta. 
Maksu kätevästi lähimmän Valmakaupan 
kautta, joko laskulla tai maitotiliperintänä. 
Nämäkin ostot kerryttävät ostohyvitystä.

MITÄ LEHMÄ SANOI
KUTSUNNOISSA?
TÄMÄ LEHMÄ EI AMMU.



Viljelijän Tuoreleike on erinomainen rehukomponentti nautakarjan 
ruokintaan. Se parantaa seoksen maittavuutta, lisää syöntiä ja 
tehostaa tuotantoa. 
Tuoreleike sisältää runsaasti hyvin sulavaa NDF-kuitua ja myös 
energiaa, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää tasaamaan esimerkiksi 
säilörehun laatuvaihteluja tai osin jopa korvaamaan ruokinnassa 
säilörehua tai viljaa.

KOTIMAINEN VILJELIJÄN TUORELEIKE ON NYT MYYNNISSÄ 
– VARAA PIAN OMA ERÄSI NAUTOJEN RUOKINTAAN!

Premium Classic SX – Laajatehoinen gramma-aine 
rikkakasvien torjuntaan, myös apilapitoisten nurmien 
suojaviljoille

Nyt myös 
Valma-

kaupasta! 
Kysy lisää!

NYT ON AIKA HANKKIA MYÖS AINEET KASVINSUOJELUUN

KRYPT 540 - Nopeatehoinen glyfosaatti



MELICA-TUOTTEET HUHTIKUU 2021

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*Ape Mira Premium 1000 kg ssk* jauhe 1000 605,00 568,00568,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 25 kg*Ape Mira Premium 25 kg* jauhe 500 312,50 294,00294,00 / 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 210 567,00 550,00 / tynnyri

Karjan Propyleeni Plus 1050 kg liuos 1050 2 730,00 2 649,00 / kontti

Tehomelassiglykoli Plus 230 kg liuos 230 328,90 320,00 / tynnyri

Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg liuos 1200 1 674,00 1 624,00 / 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

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

+ rahti + alv

* Soveltuu luomutuotantoon

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan kerrytät ostohyvitystä!

Jauheinen magnesiumpitoinen kivennäinen. Jauheinen magnesiumpitoinen kivennäinen. 
Sopii emolehmille ja ummessaoleville lehmille Sopii emolehmille ja ummessaoleville lehmille 
sellaisenaan sekä lypsylehmille kalsiumlisän sellaisenaan sekä lypsylehmille kalsiumlisän 
kanssa. Korkea E-vitamiinin- ja hivenaineiden kanssa. Korkea E-vitamiinin- ja hivenaineiden 
määrä.määrä.

Pakkauskoko: 
20 x 25 kg 
ja 1000 kg

MELICA APE MIRA PREMIUM

1000 kg, ssk

568€568€
+ alv + rahti

500 kg, lava

294€294€
+ alv + rahti



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.

HUHTIKUUN TARJOUKSET!

5 kg 

24,5024,50
sis. alv 14%

7 kg 

30,7030,70
sis. alv 14%

TEHOTIPPI SOFT PLUS

Uudentyyppinen PVP-jodia sisältävä käyt-
tövalmis vedinhoitoaine, jossa on paljon 
vedinihoa hoitavia ja vedinkanavaa suo-
jaavia ominaisuuksia. Soveltuu erittäin 
hyvin käytettäväksi lypsyroboteissa.

20 kg: 62452320 kg: 624523

20 kg 

57,0057,00
sis. alv 24%

VIHREÄ LINIMENTTIVIHREÄ LINIMENTTI

Vilomixillä valmistettu lämmittävä hierontalinimentti on suunniteltuVilomixillä valmistettu lämmittävä hierontalinimentti on suunniteltu 
erityisesti lehmien utareille. Antaa pitkäaikaisen lämpövaikutuksen li-erityisesti lehmien utareille. Antaa pitkäaikaisen lämpövaikutuksen li-
säämällä tehokkaasti käsitellyn alueen pintaverenkiertoa.säämällä tehokkaasti käsitellyn alueen pintaverenkiertoa.

1 l: 6222501 l: 622250
2,5 l: 6210942,5 l: 621094

FINNENERGYFINNENERGY

Juomana annettava täydennysrehuseosJuomana annettava täydennysrehuseos 
vastapoikineelle lehmälle. Sisältää energi-vastapoikineelle lehmälle. Sisältää energi-
aa, tärkeitä vitamiineja, kalsiumia, pötsinaa, tärkeitä vitamiineja, kalsiumia, pötsin 
toimintaa tehostavaa elävää hiivaa ja elekt-toimintaa tehostavaa elävää hiivaa ja elekt-
rolyyttejä. FinnEnergy -juoma annetaan kai-rolyyttejä. FinnEnergy -juoma annetaan kai-
kille lehmille heti poikimisen jälkeen.kille lehmille heti poikimisen jälkeen.

5 kg: 6319825 kg: 631982

KIIMANNIKIIMANNI

Rakeistettu täydennysrehuseos naudoilleRakeistettu täydennysrehuseos naudoille 
tiinehtymättömyysongelmiin. Sisältää mm.tiinehtymättömyysongelmiin. Sisältää mm. 
beetakaroteenia, pötsin toimintaa tehosta-beetakaroteenia, pötsin toimintaa tehosta-
vaa elävää hiivaa ja monipuolisesti vitamii-vaa elävää hiivaa ja monipuolisesti vitamii-
neja ja hivenaineita, joilla tiedetään olevanneja ja hivenaineita, joilla tiedetään olevan 
yhteyttä nautojen hedelmällisyyteen.yhteyttä nautojen hedelmällisyyteen.

7 kg: 6302917 kg: 630291

HIVEN PELLAVAHIVEN PELLAVA

Rouhemaista pellavan siemenpuristetta, jo-Rouhemaista pellavan siemenpuristetta, jo-
ka sisältää hyvälaatuista valkuaista, kuituaka sisältää hyvälaatuista valkuaista, kuitua 
ja omega-3 ja omega-6 rasvahappoja. Perin-ja omega-3 ja omega-6 rasvahappoja. Perin-
teinen rehuaine lehmille tasapainottamaanteinen rehuaine lehmille tasapainottamaan 
ruuansulatuskanavan toimintaa.ruuansulatuskanavan toimintaa.

15 kg: 63197815 kg: 631978

 1 l 

10,8010,80
 sis. alv 24%

2,5 l 

25,9025,90
 sis. alv 24%

40 x 19,30 = 772,00 €40 x 19,30 = 772,00 €
        + rahti        + rahti

15 kg

21,70
sis. alv. 14%

40 x 15 kg
lavalla / sk

19,30
sis. alv. 14%



Tommi
044 5800051

Ari
040 4145907

Kameravalvontaa 
maaseudulle!

• Poikimiset, ulkovalvonta, laiteseuranta
• Reaaliaikainen mobiiliseuranta

• Ilmainen kamerakartoitus ja tarjouslaskenta
• Maksu maitotiliperintänä tai pankkilaskulla

• Nämäkin kerryttävät ostohyvitystä
• Kysy Valma-asiakasetuudesta

Eläinseuranta

www.visionfix.fi

Mobiiliseuranta

Laiteseuranta

Tunnistaa kuumeiset

eläimet, suoja 

tarttuville taudeille!

UUTTA!
Lämpökamerat
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