
Heinäkuun 2022 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.
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29,29,4040

Hapanpesujauhe, joka 
poistaa tehokkaasti 
putkilypsykoneiden ja 
tilasäiliöiden pinnoille 
kertyneen maitokiven, 
raudan, mangaanin ja 
muut saostumat. 

Sitro 5 kg

sis. alv. 24% 670315

Startti Pro Plus 2 kg 
Käytetään vasikoille ripulin ilmetessä tai ennakoivasti 
stressitilanteissa, joissa niillä on riski maha- ja suolisto- 
häiriöihin.
- Vieroituksen yhteydessä
- Otettaessa vasikka vastaan 
 uudelle tilalle
- Ruokinnan muutosten 
 yhteydessä

sis. alv. 14%

37,37,2020
9866

Hyytelömäinen erikoisrehuvalmiste. 
Käytetään poikimahalvausriskin 
vähentämiseen.

e.eee

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

sis. alv. 24%

15,15,5050 31,31,10

44,44,60
621096

Minergel

Annos-
pistooli

4x450 ml
630281

5 litraa
630282

626626262101010

sis. alv. 14%sis. alv. 24%sisisisis.s.s aaaalvlvlvlvv. . 141414144%%%%sisisis ssss aaaalvlvlvlvv 242424244%%%%%iissss aaaalvlvlvlvv 14141414%%%%%iissss aalvlvlvlvv 1414141 %%%%%

Lehmän Hiili-pasta 
4x335g/pkt

Lehmille ja vasikoille 
ripulin aiheuttaman 
nestehukan yhtey-
dessä.

sis. alv. 14%

22,22,8080
632619

sis. alv. 14%

25,25,1010
631077

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

Bovikalc kalsiumlisä 
4x190 g



AIV® Via vastaa muuttuviin 
sääolosuhteisiin täydellä teholla
AIV Via on loistava valinta viljan ja palkoviljojen murskesäilöntään sekä esikuivatulle 
nurmisäilörehulle. Nyt murskesäilöntä onnistuu koko kosteusskaalalla!

© 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-13801-1     11/21

AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

Via

Lue lisä: AIV.FI/AIVVIA
Tuoteneuvonta  020 710 8484

Vilja ja palkoviljat
Sisältää runsaasti propionihappoa 
ja soveltuu murskeviljasäilönnän 

koko kosteusskaalalle.

Säilörehu 
Esikuivatun nurmirehun 

säilöntään, kun halutaan 
estää rehun lämpeneminen 

syöttövaiheessa. 

Seosrehu 
Tehokas seosrehun 

lämpenemisen estoon. 



KUUSI TAPAAMME KEHITTÄÄ 
PAREMPAA KANNATTAVUUTTA

Asiantuntijamme ovat kaikkien asiakkaidemme apuna 
eri tuotannon vaiheissa ja erilaisissa tarpeissa.

Hyödynnä osaamisemme!

1. SUUNNITTELEMME TUOTTAVAN JA 
TALOUDELLISEN RUOKINNAN

2. TARJOAMME KUSTANNUS- 
TEHOKKAAT REHUT 

3. MAKSAMME KILPAILUKYKYISEN 
VÄLITYS- JA TEURASHINNAN 

4. TAKAAMME PARHAAN MYYNTIKANAVAN 

5. KEHITÄMME YHDESSÄ 
KOTIMAISTA TUOTANTOA 

6. ATRIAN OMISTAVAT 
SUOMALAISET TUOTTAJAT 



TUOTTAJAIN MAIDON ALUEELLA REHUASIOISSA SINUN ASIANTUNTIJASI OVAT:

Nautasuomen tuottajapalvelussa
p. 020 472 7060

Asiakkuuspäälliköt tiloilla

  

Tervetuloa ketjuun!

Tutustu maitotilan 
ruokintaoppaaseen:

 
maitotilan-ruokintaopas

MITÄ TÄNÄ
KESÄNÄ SYÖTÄISIIN?
Lämpöstressi haastaa lypsylehmiä ja maitotiloja 

voit vähentää lämpöstressin negatiivisia vaikutuksia. Elävä 

syöntikertoja päivässä sekä lisää märehtimistä.



Hyvälaatuinen säilörehu on paras ilmastoteko

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan 
kerrytät ostohyvitystä!

TILAUKSET VALMAKAUPASTASI
Noutona myymälästä tai toimitettuna 
suoraan tilalle.

     CCM
MURSKEVILJALLE
• viljalle, jonka kosteus on noin 25-40%
• estää tehokkaasti rehun jälkilämpenemistä
• pienentää kuiva-ainehävikkiä
• pakkaus 100 gramman purkki,

riittää 50 tonniin rehua
• voidaan käyttää luonnonmukaisessa

tuotannossa

Kustannussäästöjä murskeviljalla!
Murskesäilöntä on edullinen ja tehokas 
vaihtoehto viljan kuivaukselle, se vähentää 
selvästi sääriippuvuutta ja kuivatuskustannuksia. 
Murskevilja on myös erinomainen, hyvin maittava 
rehukomponentti nautojen ruokintaan. 

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA
R

BONSILAGE



HEINÄKUUN 2022 TARJOUKSET

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

Power XL -käärintämuovi
  >> MuovihylsyMuovihylsy
  >> 10 % enemmän metrejä rullassa10 % enemmän metrejä rullassa
  >> Vähemmän rullan vaihtojaVähemmän rullan vaihtoja
  >> Vähemmän pakkausjätettäVähemmän pakkausjätettä
  >> Edullinen metrihintaEdullinen metrihinta
  >> 7-kerrosteknologia takaa erinomaiset7-kerrosteknologia takaa erinomaiset 
mekaaniset ominaisuudet, minimaalisen mekaaniset ominaisuudet, minimaalisen 
hapenläpäisyn ja erinomaisen hapenläpäisyn ja erinomaisen 
liimaantuvuudenliimaantuvuuden

Winner-sidontaverkko
Winner on kolmivärinen verkko, jossa on ainutlaatuiset tekniset 
ratkaisut ja joka on suunniteltu toimimaan kaikissa koneissa ja ratkaisut ja joka on suunniteltu toimimaan kaikissa koneissa ja 
olosuhteissa. Erittäin luja paalausverkko, joka peittää koko paalin. olosuhteissa. Erittäin luja paalausverkko, joka peittää koko paalin. 

Toimii 
kaikissa 
koneissa

Värit valk., vihreä, pun.

Rullan pituus 3850 m

Leveys 1230 mm

Halkaisija 280 mm

Vetolujuus 270 (280) kgPa
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Värit valkoinen

Rullan pituus 1650 m

Leveys 750 mm

Paksuus 22 μ (micron)

Teknologia 7-kerros

nutlaatuiset teknn settnutlaatuiset tetekniknisetset
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remiumRehusuojatuotteet kesäkaudelle

  >> UV- SuojaUV- Suoja 
  >> KantokahvatKantokahvat
  >> 28 % enemmän metrejä rullassa28 % enemmän metrejä rullassa
(verrattuna tavanomaiseen 3000 m rullaan)(verrattuna tavanomaiseen 3000 m rullaan)

  >> Takuumitta 3850 m joka rullassaTakuumitta 3850 m joka rullassa
  >> Valmistettu neitseellisestä HDPE:stäValmistettu neitseellisestä HDPE:stä
  >> Varoitusmerkki 70 m ennen rullan loppumistaVaroitusmerkki 70 m ennen rullan loppumista

  >> UV-SuojaUV-Suoja
  >> Paremmat mekaaniset ominaisuudetParemmat mekaaniset ominaisuudet
  >> Tarkemmat toleranssitTarkemmat toleranssit
  >> Parempi happisulkuParempi happisulku
  >> Parempi liimautuvuusParempi liimautuvuus
  >> Premium-suorituskykyPremium-suorituskyky
  >> Markkinoiden vahvimmat tuotteetMarkkinoiden vahvimmat tuotteet

7
kerrosta

POLYTEX-OLKIPAALIPEITE

AUMA-/SIILOPEITE ZILLTEC 240,
kudottu HDPE

TUUBIPEITE ZILL HDPE

HDPE-REUNAPAINOPUSSI

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on 
parhaan tuloksen avain tekijä. Hyvin suojattu 

rehu säilyy laadukkaana.

ZILL-tuotteet 
meijeristäsi



HEINÄKUUN 2022 TARJOUKSET

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

263,00
sis. alv. 24 %

625103

LAC®-letkuttaja
-lehmän nesteyttäjä
Poi ki mi sen jäl ki ti lan tei siin ja kun 
eläi men yleis kun to on hei ken ty nyt 
nes te hu kan vuok si.

 > Säi liön ti la vuus 25 lit raa
 > Kä si pum pun tuot to
3,5 dl/painallus

 > Tur val li nen käyt tää
 > Paino 5,3 kg
 > Siir to kär ry saatavana 
lisävarusteena

VJ

Benfital®-Plus
  >> Vasikan ripulin ensioireisiinVasikan ripulin ensioireisiin
  >> Voidaan käyttää keskeyttämättäVoidaan käyttää keskeyttämättä 
maito- tai juomarehujuottoamaito- tai juomarehujuottoa

  >> TehokasTehokas
  >> Vasikoita miellyttävä makuVasikoita miellyttävä maku
  >> 50 g mitta-astia mukana50 g mitta-astia mukana

VJ

64,00
3 kg

sis. alv. 14 %

630251

Bovikalc® Dry
Parempi laskeutuminen 
umpikauteen

Mahdollisuus vähentää umpeenpa-
non aiheuttamaa stressiä. Bovikalc® 
Dry on umpeenpantaville lypsyleh-
mille tarkoitettu suun kautta annet-
tava anionisia kivennäisaineita sisäl-
tävä täydennysrehu.

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.

43,50
4 kpl/pkt

sis. alv. 14 %

633336

15,40
250 ml

sis. alv. 24 %

670833

87,00
sis. alv. 24 %

623081

VJ

Bovikalc®-asetin
 > Materiaali: teräs

VJ

Antipen-liuos
Entsyymivalmiste, joka hajottaa 
antibioottijäämät maidosta beeta-
laktaamihoidon 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

25,20
10 ml

sis. alv. 24 %

630959

VJ

Repiderma-ihosumuteRepiderma-ihosumute

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

  >> Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihinTehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin
(esim. Digital Dermatitis)(esim. Digital Dermatitis)

VJ



Tarja Heimala
p. 010 76 83314

Krisse Kaplas
p. 010 40 27081

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija

TORJU LÄMPÖSTRESSI JA VÄLTÄ 
MAITORASVAN MENETYKSET
Lämpimällä säällä lehmän karkearehun syönti vaihtelee ja huomaamatta vähenee. Alentunut kuitujen saanti sekä alhainen pötsin pH 
laskevat voimakkaasti maidon rasvapitoisuutta. Pötsipuskuri on tehotuote rasvapitoisuuden laskua vastaan. Pötsipuskurin tehokkuus 
perustuu kolmen markkinoiden tehokkaimman pötsin pH:ta neutraloivan aineen yhdistelmään. Tuote sisältää nyt myös ainutlaatuisen 
patentoidun Progut®-pötsitehosteen! Näiden avulla syönti pysyy koko kesäkauden hyvänä ja kuidunsulatus tehokkaana. Pieni käyttömäärä, 
100-150 g/lypsylehmä/päivä, riittää tehokkaaseen pötsin happamuuden neutralointiin. Vältä rasvapitoisuuden laskusta aiheutuvat tulon 
menetykset Pötsipuskurilla!

KANNATTAVA

3 X TEHO

HELPPO-
KÄYTTÖINEN

PÖTSI-
PUSKURI

Pakkauskoot:
• 25 kg säkki
• 500 kg suursäkki

UUDISTETTU
KOOSTUMUS

Pirjo Toivonen
p. 010 76 85830

Tamara Kunze
p. 010 40 27952













Ruokintaperäisten häiriöiden nopea korjaaminen säästää lehmää,  
vähentää ylimääräistä työtä ja parantaa tulosta.

HUIPPUTARJOUS  
Correct-tuotteista
1.5-31.7.2022!
Lisäksi, kampanja-ajan 1.5 - 31.7.2022  
tai niin kauan kuin alennuserää riittää:

Correct Hiili+Tanniini
Alennuserän viimeinen myyntipv 7/2022,  mutta tuotetta 
voi turvallisesti käyttää  myyntipäiväyksen jälkeen.

CORRECT - Suomen suosituin pasta-
sarja lehmille jo yli 20 vuoden ajan!

www.valio.fi/startti        Hinnat sisältävät 14% alv:nHi t i ältä ät 14% l

Startti Pro-Hapote  —  tilaustuote 
Startti Pro-Hapote on maidon sekaan helposti sekoittuva jauhe, jolla saadaan helposti 
laskettua maitojuoman pH ja lisättyä juomaan vasikan tarvitsemia hivenaineita. Startti 
Pro-Hapote soveltuu käytettäväksi sekä maidolle että juottorehuille. Startti Pro-Hapotetta 
käyttämällä varmistat, että vasikkasi saa riittävästi hivenaineita myös maidosta,  mikä vaikuttaa 
positiivisesti vasikan terveyteen ja kasvuun.

/ 5 kg

5 kg pussi
riittää  

667 litran 
hapotukseen

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

latukseen. Parantaa valkuaisen 
sulavuutta sekä mineraalien ja 
hivenaineiden imeytymistä.

• Positiiviset yleisfysiologiset
vaikutukset, nopeuttaa suolaha-
pon muodostumista juoksutus-
mahassa.

• Vähentää ripuliongelmia, estää 
haitallisten kolibakteerien 
lisääntymistä ruoansulatus-
kanavassa ja edistää maitohap-
pobakteerien kasvua.

• 15 g/25 ml mittalusikka mukana 
pakkauksessa.

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 juoman pH 5,2 – 5,4
• Juoman säilyvyys 1 päivä 

• Voimakas hapotus:
• Sekoita 25 g Startti Pro-

Hapotetta per juomalitra
• Valmistuslämpötila

enintään 15 °C
• Valmiin juoman pH 4,2 – 4,4 
• Juoman säilyvyys 3 päivää

Auttaa lehmää ripuli- 
ongelmissa
Correct Hiili+Tanniini -pasta on 
ravintolisä lehmille, lihanaudoille 
ja vasikoille määrittelemättömiin 
ripuleihin sekä maha- ja suolisto-
vaivoihin.

Correct Pötsi-Potku

Märehtijöille pötsin vajaa- 
toiminnan yhteydessä
Correct Pötsi-Potku annetaan 
suurille tai pienille märehtijöille 
elvyttämään pötsin mikroflooraa 
pötsihäiriöitten yhteydessä ja/tai 
sen jälkeen kun on ilmennyt vä-
hentynyttä ruokahalua.

Uuden sukupolven kalsium-
lisä poikimisen turvaksi
Poikimisen aikaan lypsylehmille 
annettava kalsiumvalmiste veren 
kalsium- ja magnesiumtason nos-
tamiseksi tilanteissa, jolloin lehmä 
altistuu poikimahalvaukselle.

Correct Ketosis

Energialisä lypsylehmille 
poikimisen jälkeiseen  
energiavajaukseen
Lehmille, joilla on riski sairastua 
asetonitautiin l. ketoosiin. Correct 
Ketosis nostaa tehokkaasti leh-
män verensokeria ja auttaa ylläpi-
tämään hyvää ruokahalua. 

Correct Hiili+TanniiniCorrect Calcium Pro

9874 9018 9868 98761520  
Cni

1300  2440  1620  

Poistuva 
tuote!

-60%

-25%

2090

Vasikan maitojuoman hapotukseen

9009



MELICA-TUOTTEET HEINÄ-ELOKUU 2022

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

VASIKAN REHUTVASIKAN REHUT

Vasikka Melica 20 kg rae 500 350,00 340,00 / lava

KIVENNÄISETKIVENNÄISET

Lempi 600 kg ssk rae 600 332,83 323,00 / suursäkki

Lempi 20 kg rae 600 345,28 335,00 / lava

Kasvu Lempi 20 kg rae 600 398,04 387,00 / lava

Tarmo 20 kg rae 500 381,99 371,00 / lava

Nurmi Mira 1000 kg ssk* jauhe 1000 561,30 545,00 / suursäkki

Nurmi Mira 25 kg* jauhe 500 285,65 278,00 / lava

Kasvu Mira 25 kg* jauhe 500 314,80 306,00 / lava

Ape Mira 1000 kg ssk* jauhe 1000 413,80 402,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 1000 kg ssk* jauhe 1000 865,50 840,00 / suursäkki

Ape Mira Premium 25 kg* jauhe 500 437,75 425,00 / lava

Special Mira 1000 kg ssk jauhe 1000 800,30 777,00 / suursäkki

Umpi Mira 25kg jauhe 25 262,62 255,00 / lava

Umpi Mira 1000kg jauhe 1000 865,40 840,00 / suursäkki

Lammas Mira 25 kg* jauhe 500 642,00 623,00 / lava

ENERGIAREHUTENERGIAREHUT

Melica Melassileike 900 kg ssk rae 900 394,58 383,00 / suursäkki

Melica Melassileike 25 kg rae 750 344,21 334,00 / lava

Energia Trimmi 900 kg ssk rae 900 708,68 688,00 / suursäkki

Energia Trimmi 25 kg rae 750 607,74 590,00 / lava

Karjan Propyleeni Plus 210 kg liuos 210 759,62 737,00 / tynnyri

Karjan Propyleeni Plus 1050 kg liuos 1050 3 668,00 3 558,00 / kontti

Tehomelassiglykoli Plus 230 kg liuos 230 410,16 398,00 / tynnyri

Tehomelassiglykoli Plus 1200 kg liuos 1200 2 048,26 1 987,00 / kontti

VALKUAISREHUTVALKUAISREHUT

Melica Melassoitu Rypsi 900 kg ssk rae 900 586,36 569,00 / suursäkki

Melica Melassoitu Rypsi 25 kg rae 750 497,87 483,00 / 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 500 311,00 302,00 / 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!

NURMI MIRA

600 kg, ssk

323€323€
+ alv + rahti

600 kg, lava

335€335€
+ alv + rahti

Rakeinen laidun- ja sisäruokintakauden 
monipuolinen makukivennäinen. 
Sisältää runsaasti kalsiumia, natriumia ja 
magnesiumia korkeatuottoisille lehmille.

MELICA LEMPI 

u meijerisi hintau meijerisi hinta



044 5800051

Helpotusta arkeen 
kameravalvonnalla!

Kameroita
alkaen 100€!

Eläinseurantaantttat

Mobiiliseuranta

Laiteseuranta

Lämpökamerat
käyvät myös 

palohälyttiminä!

• Poikimiset, ulkovalvonta, laiteseuranta
• Reaaliaikainen mobiiliseuranta

• Ilmainen kamerakartoitus ja tarjouslaskenta
• Pysyvä Valma ale -20%

www.vision

- Maatilojen erikoisosaaja -




