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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

  Kolme helposti asennettavaa ja varastoitavaa osaa
  RSTkeskiritilä 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%

2021
helmikuun tarjoukset

Intra Hoof 
Matabi-sumutinpullo

Intra Hoof-Fit
sorkanhoitojärjestelmä

Innov´ Space organisaatio on valinnut heinäkuussa 2020 Intra
caresorkanhoitoaineet merkityksekkäimpien innovaatioiden 
joukkoon nautaeläinkategoriassa 25 vuoden ajanjaksolla.

Vuonna 2006 esitellyn Intra Hoof-fit -sorkanhoitotuotesarjan ansi
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

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

2,30

Intra Hoof-Fit 
Bath -sorkkakylpy  

  Tehokas sorkkakylpy ryhmähoitoon
  Käytetään ennaltaehkäisevänä 
hoitoprotokollan mukaan

  Hellä sorkille
  Käytetään 5%:n liuoksena, veteen 
sekoitettuna

  Käytettäessä Intra Hoof Sorkkaallasta 
pysyy aktiivisena 250 läpikulkua

  Ei korroosiovaikutusta, voidaan 
käyttää ennen/jälkeen lypsyrobottia 
ja lypsyasemaa

745,0062,00

21,00
330 ml purkki

202,00
20 litraa

83,00
10 litraa18,50

250 ml

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

LLäämmppöökkäässiitteellttyy  rryyppssiirroouuhhee

Hyvä maittavuus

Sekoittuu hyvin appeeseen 

Korkea valkuainen 

Eräkohtainen tuoteseloste

Prosessi tuhoaa salmonellanTasalaatuinen seos

KKyyssyy  ppääiivväänn  hhiinnttaa  oommaassttaa  
mmeeiijjeerriissttää

Liikkuu siilossa 

Ei lajittuvia rakeita

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

Pitkäaikainen ja hellä hygienisointiprosessi

Merja Lempola 
050 343 0598
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Hinnat sis. alv. 24%

2021
helmikuun tarjoukset

Ristikytkyt alaosa
  polyamidi, 170 cm
  noin 30 % suurempi vetolujuus
  sis. lukko- ja hammastetut soljet

Kaulapanta numerolaatoille
Lehmä, 130 cm, ketjulenkkilukitus

  40 mm x 130 cm
  40 mm numerolaatoille
  ketjulenkkilukitus

Ristikytkyt kaulainosa
  sis. solki-, rengas- ja ketjulenkin
  120 cm
  vahvistettu

Kaulapanta + riimu 18 lenkkiä
  ns. Kanadanparsiin
  polyamidi
  kaulain 120 cm
  ketjuosa 77 cm

Paniikkileikkuri, sininen, 4 kpl

  pituus 540 mm, paino n 200 g
  kädensija
  kiinnitys seinään kahdella kiinnikkeellä (8 kpl)
  myös nahka- tai nailonvahvikkeella vahvistetut pannat 
katkaistavissa helposti

  soveltuu myös muiden nauhojen/vöiden katkaisuun

Esimerkiksi tulipalotilanteessa on ensiarvoisen tärkeää voida 
vapauttaa naudat mahdollisimman nopeasti. Myös tilanteissa, 
joissa nauta on loukkaantunut tai vaarassa loukkaantua, ripeä irro-
tus voi pelastaa eläimen hengen. 
Pantaleikkuri on apuväline kytkettyjen nautojen vapauttamiseen 
hätätilanteessa.
Pantaleikkuria käyttämällä riski itsensä vahingoittamiseen piene-
nee oleellisesti.
Sijoitus esimerkiksi sisääntulo-oville, sairaskarsinan läheisyyteen 
tai ruokintapöydän läheisyyteen.

6,60
4,70

5,50

16,30

56,00

Kaulapanta numerolaatoille
Lehmä, 130 cm, muovilukko  

  40 mm x 130 cm
  40 mm numerolaatoille
  muovilukko, KELTAINEN

7,00

Kaulapanta numerolaatoille
Vasikka, 90 cm, muovilukko

  40 mm x 90 cm
  40 mm numerolaatoille
  muovilukko, SININEN

6,60

nro 0-9

5,9010 kpl

Numerolaatta 40 mm kaulapantaanNumerolaatta 40 mm kaulapantaan

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
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Ristikytkyt nauha
  polyamidi, 25 mm/25m

46,00

Bats-lukko 3,00

Levylukko 5,60

0,74Solki alaosaan
  hammastettu

5,60Katastrofilukko
  köydelle

39,00

Texas-lypsyjakkara

  sidontahihnat
  jousitettu

76,00
Lehmä, 5 mm

  2-osainen (KK)
  5 kpl/ltk

62,00
Vasikka, 4,5 mm

  1-osainen (YK)
  5 kpl/ltk

Teräksiset kytkyetTeräksiset kytkyet

Teräskytkyet on valmistettu hitsatusta ketjusta, ei kierrä eikä ”kierry”.Teräskytkyet on valmistettu hitsatusta ketjusta, ei kierrä eikä ”kierry”.

GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE

  Varustettu 5 x 220 V 
sähkövinsseillä

  Kumimatto
  3 sähköpistoketta rälläkälle  
ym. työvälineille

  LED-Työvalo
  Erittäin tukeva rakenne
  Galvanoitu runko
  Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
  Paino 580 kg

Lisävarusteina saatavana: takajalan lisätuki, siirtopyörät ja hydraulinen 
takaportti

Ammattilaisten omi-
naisuuksilla varus-
tettu kohtuuhintainen 
sorkanhoito teline.

LAC® SORKANHOITOTELINE
  Automaattinen lukitus 
  Siirrettävä tai lattiaan pultattava
  Isot siirtopyrörät, helposti 
siirrettävissä

  Läpikuljettava
  4 vinssiä
  Edistyksellinen nostojärjestelmä
  Liukueristematto
  Säädettävä pään lukitus
  Erittäin tukeva rakenne
  Mitat: 195 x 130 x 215 cm, 350 kg

7534,00

2915,00
278,00

2 x 20 l

10,40
Pumppu 

Green Dip -astiaan

Green Dip -vedinkastoaine
Green Dip on uuden sukupolven 
2-komponenttinen vedinhoitoaine. 
Tuote on suunniteltu Eurooppalaiseen 
käyttötapaan sopi vaksi. 
Green Dip muodostaa vedinten pin-
nalle suojaavan kalvon. Vedintä kas-
tettaessa aine tappaa bakteerit, viruk-
set, hiivan ja sienet 15 sekunnissa.

  allantoin-lisäaine hoitaa vedinihoa
  vetimet helppo puhdistaa
  vain 2 snt / käyttökerta

MuodostaaMuodostaa
vetimillevetimille
suojaavansuojaavan
”kilven””kilven”

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
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Teemu Männikkö
p. 010 40 27956

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Airi Sallinen
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA
HYVÄ  VALIKOIMA 

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity 
Hankkijan rehut 
-ryhmään

SOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVA
– JOKAINEN TILA 

 ON ERILAINEN!

Sopiva®-tuotteet ovat auttaneet suomalaisia tiloja kehittämään 
tuotostaan menestyksellisesti jo yhdeksän vuoden ajan. 
Sopiva®-tuotteiden suunnittelu pohjautuu aina tilan omien viljojen 
ja säilörehujen laajoihin analyyseihin ja tilan tuotantotavoitteisiin. 

Kaikilla Sopivasuunnittelijoilla on vankka kokemus ruokinnan-
suunnit telusta ja heillä on käytössään uusin tietämys nautojen 
ravitsemuk sellisista tarpeista. 

Sopivilla on tyytyväisiä käyttäjiä ympäri Suomen. Tuotteiden avulla 
on nostettu tilojen maitotuotosta, maidon pitoisuuksia sekä saatu 
selkeitä kehitysaskeleita lehmien hedelmällisyydessä ja terveydessä.

Liity sinäkin 
menestyjien 

joukkoon 
ja valitse 
Sopiva®!

Lisätietoja ja onnistumistarinoita: 
www.hankkija.� /rehut

VILOMIXIN HELMIKUUN TARJOUKSET!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti 50 € (alv 0 %) 0-600 kg ja 65 € (alv 0 %) 601-1000 kg.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

HIVELIC PROPPI 100%HIVELIC PROPPI 100%

Konstailematon täydennys rehu seos märeh-Konstailematon täydennys rehu seos märeh-
tijöille ketoosiriskin vähentämiseen. tijöille ketoosiriskin vähentämiseen. 

1 kpl

42,5042,50
 sis.alv 24%

HIVELIC KETOOSI PLUSHIVELIC KETOOSI PLUS

Veren sokeria kohottava ketoosiriskin vä-Veren sokeria kohottava ketoosiriskin vä-
hentämiseen tarkoitettu täydennysrehu-hentämiseen tarkoitettu täydennysrehu-
seos.seos.

HIVELIC MAGNESIUM PLUSHIVELIC MAGNESIUM PLUS

Tuotetta käytetään laidunhalvauksen uha-Tuotetta käytetään laidunhalvauksen uha-
tessa ja lisämagnesiumin lähteeksi lypsy-tessa ja lisämagnesiumin lähteeksi lypsy-
lehmille.lehmille.

5 l 

112,00112,00
sis. alv 14%

5 l 

29,9029,90
sis. alv 14%

5 l 

37,5037,50
sis. alv 14%

5 l 

21,5021,50
sis. alv 14%

200 l 

589,00589,00
sis. alv 14%

1000 l 

2500,002500,00
sis. alv 14%

HIVELIC KALSIUM PLUSHIVELIC KALSIUM PLUS

Annetaan pienenä annoksena Annetaan pienenä annoksena 
vähentämään poikimahalvaus-vähentämään poikimahalvaus-
riskiä.riskiä.

ANNOSTELU PISTOOLIANNOSTELU PISTOOLI
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on nostettu tilojen maitotuotosta, maidon pitoisuuksia sekä saatu 
selkeitä kehitysaskeleita lehmien hedelmällisyydessä ja terveydessä.

Liity sinäkin 
menestyjien 

joukkoon 
ja valitse 
Sopiva®!

Lisätietoja ja onnistumistarinoita: 
www.hankkija.� /rehut

VILOMIXIN HELMIKUUN TARJOUKSET!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti 50 € (alv 0 %) 0-600 kg ja 65 € (alv 0 %) 601-1000 kg.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

HIVELIC PROPPI 100%HIVELIC PROPPI 100%

Konstailematon täydennys rehu seos märeh-Konstailematon täydennys rehu seos märeh-
tijöille ketoosiriskin vähentämiseen. tijöille ketoosiriskin vähentämiseen. 

1 kpl

42,5042,50
 sis.alv 24%

HIVELIC KETOOSI PLUSHIVELIC KETOOSI PLUS

Veren sokeria kohottava ketoosiriskin vä-Veren sokeria kohottava ketoosiriskin vä-
hentämiseen tarkoitettu täydennysrehu-hentämiseen tarkoitettu täydennysrehu-
seos.seos.

HIVELIC MAGNESIUM PLUSHIVELIC MAGNESIUM PLUS

Tuotetta käytetään laidunhalvauksen uha-Tuotetta käytetään laidunhalvauksen uha-
tessa ja lisämagnesiumin lähteeksi lypsy-tessa ja lisämagnesiumin lähteeksi lypsy-
lehmille.lehmille.

5 l 

112,00112,00
sis. alv 14%

5 l 

29,9029,90
sis. alv 14%

5 l 

37,5037,50
sis. alv 14%

5 l 

21,5021,50
sis. alv 14%

200 l 

589,00589,00
sis. alv 14%

1000 l 

2500,002500,00
sis. alv 14%

HIVELIC KALSIUM PLUSHIVELIC KALSIUM PLUS

Annetaan pienenä annoksena Annetaan pienenä annoksena 
vähentämään poikimahalvaus-vähentämään poikimahalvaus-
riskiä.riskiä.

ANNOSTELU PISTOOLIANNOSTELU PISTOOLI











Hiehon Herkku -täydennysrehu kasvattaa lehmävasikoista ja hiehoista kestäviä leh-
miä. Sen avulla nuori nauta kasvattaa raamia ilman rasvoittumisen pelkoa.

Hiehon Herkku sisältää runsaasti valkuaista ja maltillisesti energiaa, ja sen avulla hie-
ho saadaan sopivan painoiseksi siemennysikään mennessä. Täydennysrehu sisältää 
kaikki tarvittavat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit. 24 kuukauden iässä poikiva 
hieho tuottaa elämänsä aikana eniten. Se myös tiinehtyy paremmin ja pysyy karjassa 
kauemmin. 

Hiehosta lehmäksi ilman rasvoittumisen pelkoa

Pikku-Mullin Herkku mure on vasikoiden mureinen täydennysrehu, joka sisältää hyvin sulavia raaka-aineita, mm. 
maissia (ei hiutaleita), juurikasmelassia, fraktioitua rasvaa, orgaaniasia hivenaineita sekä kaikki tarvittavat vitamii-
nit ja kivennäiset.  Rehun hyvä maittavuus edistää juottokaudella vasikan kuivarehun syöntiä, sekä pötsin kehitty-
mistä. Rehua annetaan vapaasti. Syöttöä jatketaan vieroituksen jälkeen, näin vältytään syönnin notkahdukselta ja 
kasvutaantumalta.

Pötsi kehittymään Pikku Mullin Herkulla

Vasikan Herkku Mysli on maittava startteri, jolla vasikka oppii syömään kuivaa rehua. Kun 
vasikka on päässyt rehunsyönnin makuun, voidaan siirtyä antamaan Pikku Mullin Herkkua.

Rehun myslimäinen olomuoto edistää pötsipapillien kehittymistä, stimuloi pötsin seinämän 
lihaksia ja kasvattaa pötsin imeytymispinta-alaa pötsissä. Vasikan Herkku Mysli sisältää kyp-
sennettyä maissia ja ohraa sekä monipuolisen valkuaispohjan. Se sisältää myös hyvää tekevää 
pellavansiementä, sinimailasta ja maittavuutta lisäävää ruokomelassia. Lisäksi siinä on man-
gaanioligosakkaridia, jonka on todettu vähentävän vasikoiden ripuliongelmia. Rehua kannattaa 
antaa usein pieniä määriä kerrallaan, jolloin rehu pysyy raikkaana ja hyvän makuisena.

Maittava startteri vastasyntyneelle vasikalle

p. 0207 708 800 feed.lantmannenagro.fi 

Pyydä tarjous kasvatusrehuista meijeristäsi!


