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Lisätietoja tuotteista: www.vilomix.fii

Tuottajano:

Nimi

Reitti

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

UUDISTETTU!

ADE-Plus, 5 litraa ______kpl       19,40

E-Plus, 5 litraa ______kpl       20,90

Poly-Plus, 1 litra ______kpl       10,70

ADE-Plus Rae, 20 kg ______kpl       18,90 

ADE-Plus Rae, 20 kg x 40 ______pkt       669,00

          

ADE-PLUS RAE

ADE-Plus on rakeistettu esiseos nautakarjan vitamiinitasapainon  
turvaamiseksi. Uudistettu koostumus sisältää tarpeiden mukaisesti  
A, D ja E-vitamiineja ja lisäksi seleeniä, josta osa on hyvin imeytyvässä  
orgaanisessa muodossa. 

Suoratoimituksissa  
peritään painoon perustuva 

tasarahti kaikkialle Suomeen:

 0-500 kg   50,00
 501-1000 kg  65,00
 1001-1500 kg  85,00
 1501-2000 kg  108,00
 2001-2500 kg  130,00
 2501-3000 kg 150,00
 3001-5000 kg  195,00
 5001-   290,00

(Alv 0 %)

POLY-PLUS

Monivitamiiniseos kotieläimille. Poly-Plus sisältää ko-
tieläimille tarpeelliset A-, D-, E- ja B-ryhmän vitamiinit. 
Seos sopii hyvin käytettäväksi vasikoiden ja myös mui-
den kotieläinten perusvitamiinitarpeen tyydyttämiseksi.

1 litra 10,70 sis.alv. 14%

Sisältää orgaanista seleeniä.

ADE-PLUS

Sisältää A-, D-, ja E-vitamiineja sekä seleeniä 
nautakarjalle sopivassa suhteessa. A-, D-, ja   
E-vitamiinit sekä seleeni edistävät eläinten 
kasvua, ravinteiden hyväksikäyttöä ja lisäävät 
ruokahalua  ja hedelmällisyyttä.

5 litraa 19,40 sis.alv. 14%

Tuotantoeläinten E-vitamiintarpeen 
tyydyttämiseen. E-Plus antaa ravin-
toon myös hyödyllisen seleenilisän.

E-PLUS 

5 litraa 20,90 sis.alv. 14%

MEIJERIVALIKOIMAN RAKEISET 
E-VITAMIINIVAIHTOEHDOT

Seleeni E-Plus
•   E-vitamiinia 7500 mg/kg, natriumseleniittiä 30 mg/kg 
 + orgaanista seleeniä 10 mg/kg
•  15 kg/säkki, säkeittäin meijeristä tai noutona lavoittain 
 (750 kg) meijeristä tai suoratoimituksena tehtaalta

 Melica Seleeni-E 3000 (100 % org.seleeni) 
•  E-vitamiinia 3000 mg/kg, orgaanista seleeniä 25 mg/kg
• 500 kg/lava (20 kg/säkki) suora-
 toimituksena tehtaalta

+ rahti

669,00

20 kg x 40

sis.alv. 14%

+ RAHTI

18,90

20 kg

sis.alv. 14%



FinnCow
p.  040 684 0102
info@finncow.fi

www.finncow.fi

Lehmän FOSFORI-pasta 4x425 g ____ pkt 22,90

Vasikan HIILI-geeli 4x360 g ____ pkt 25,60

Lehmän KALSIUM-pasta 4x360 g ____ pkt 18,50

Lehmän MAGNESIUM-pasta 4x360 g ____ pkt 16,10

Lehmän KETOOSI-pasta 4x330 g ____ pkt 19,70

Lehmän PÖTSI-pasta 4x330 g ____ pkt 26,50

Lehmän HIILI-pasta 4x335 g ____ pkt 23,10

Lehmän pH-pasta 4x430 g ____ pkt 23,10

Nimi: __________________________________________________

Osoite: _________________________________________________

Reitti: _________________________________________________

Puhelin: ________________________________________________

TILAUSLIPUKE Hinnat sis. alv:n 14 %.

”Ei yhtäkään poikimahalvausta”
Laura ja Jouko Laiholahden 
maitotilalla Varsinais-Suomen  
Marttilassa on käytetty kotimaista 
Lehmän Kalsium-pastaa  
keväästä 2015 alkaen.

”Tällä hetkellä pihattonavetas-
samme on yli 80 lypsävää ja 
karjassamme on paljon vanhem-
pia lehmiä. Huolimatta siitä, että 
puolet karjasta on kolme kertaa tai 
useammin poikineita, ei tilallamme ole keväästä lähtien ollut  
yhtäkään poikimahalvaus ta.”

Yhteistyössä Teollisuushankinnan kanssa

Tehokkaat kotimaiset 
Lehmän-pastat meijeristäsi!

Täydennysrehu fosforin puutostiloihin naudoille

 Pakkaus 4x425 g

UUTUUS
Lehmän FOSFORI-pasta

Lehmän FOSFORI-pasta sisältää hyvin imeytyvää dikalsiumfosfaattia.  
Lehmän FOSFORI-pastan fosforimäärä on 34 grammaa/tuubi, päivässä  
68 grammaa. Käytetään lehmille, joilla on poikimisen jälkeen taipumusta 
jäädä makuulle (ns. makuri-lehmä) riippumatta lisäkalsiumin annostelusta 
tai joilla epäilet olevan fosforin puutosta.  Anna 1. tuubi noin 6 tuntia poiki-
misen jälkeen ja 2. tuubi noin 20 tunnin kuluttua. FOSFORI-pastaa suosi- 
tellaan myös käytettäväksi eläinlääkärin suorittaman kalsiumin annos- 
telun jälkeen. Huomioi, että lehmällä tulee olla normaali nielemisrefleksi.

Vasikan HIILI-geeli Nopeasti vaikuttava täydennysrehu vasikoille ripulin, suolisto-
häiriöiden ja myrkytystilan yhteydessä. Kiinteyttää lantaa.

Sisältää tammihiilltä, jonka rakenne sitoo 
bakteerien tuottamia myrkkyjä ja haital-
lisia aineita vasikan suolistossa. Vasikan 
HIILI-geeli sisältää  myös elektrolyyttejä, 
jotka korvaavat ripulin yhteydessä pois-
tuvia suoloja. 
Vasikan HIILI-geeli kiinteyttää lantaa ja 
samalla ehkäisee vasikan kuivumista. Pakkaus 4 x 360 g

UUTUUS
vasikoille

VASIKAN



Tehokkaat kotimaiset 
Lehmän-pastat meijeristäsi!

Täydennysrehu. Nopea apu laidunhalvaus- 
riskin pienentämiseen lehmille. Sisäl-
tää magnesiumia kahdessa tehokkaassa 
muodossa: magnesiumsulfaatti hepta- 
hydraattina  ja magnesiumtrisilikaattina.  
Yksi Lehmän MAGNESIUM-pastatuubi 
sisältää 14 grammaa puhdasta magne-
siumia. Huom! Tuote voidaan annostella 
peräsuolen kautta, jos lehmä ei pysty enää 
nielemään sitä.

- kun on riski laidunhalvauk-
seen, myös sisäruokinnassa

Pakkaus 4 x 360 g

Hiili sitoo tehokkaasti bakteerien tuot-
tamia myrkkyjä ja haitallisia aineita 
suolistosta. Yksi pastatuubi sisältää 
suuren määrän, 122 g, tehokasta  
Carbovet®-hiilivalmistetta.

Lehmän HIILI-pasta
Nopeasti vaikuttava täydennys-
rehu lehmille ja vasikoille ripulin, 
suolistohäiriöiden ja myrkytystilan 
yhteydessä. Pakkaus 4 x 335 g

Pötsin toimintaa elvyttävä täydennysre-
hu lypsylehmille pötsin vajaatoiminnan 
yhteydessä. Sopii myös lampaille. Tuot-
teen vaikutus perustuu elävään hiivaan, 
propyleeniglykoliin ja Gentiana-lääke-
kasvijauheeseen, jotka parantavat leh-
män ruokahalua. 

Lehmän PÖTSI -pasta
– vauhtia pötsin 
bakteeritoimintaan!

Pakkaus 4 x 330 g

Täydennysrehu. Ketoosin eli asetoni-
tautiriskin pienentämiseen lehmille, 
sopii myös lampaille. Nostaa nopeasti 
lehmän veren sokeripitoisuutta ja ko-
hentaa lehmän ruokahalua. KETOOSI 
-pastassa lehmä saa propyleeniglyko-
lia 2 x 230 grammaa /päivä eli optimi-
annoksen.

Lehmän KETOOSI -pasta 
– kun lehmä ei syö!

Pakkaus 4 x 330 g

Lehmän KALSIUM -pasta
Täydennysrehu. Poikimahalvausriskin 
pienentämiseen lehmille. Tuote on sekä 
nopea että pitkävaikutteinen. Yksi pas-
tatuubi sisältää 55 grammaa puhdasta 
kalsiumia (40 g kalsiumkloridista ja 
15 g kalsiumpropionaatista), joka on 
optimaalinen ja tehokas kerta-annos 
lehmälle. 

– markkinoiden tehokkain 
suun kautta annosteltava 
kalsiumvalmiste

Pakkaus 4 x 360 g

Täydennysrehu lehmille. Lehmän 
pH-pastaa vaikuttaa nopeasti märeh-
tijälle, joka on saanut ylisuuren väkire-
huannoksen tai jolla on selvät merkit 
happamasta pötsistä. 
Vaikutus on nopea.

Lehmän pH-Pasta
Nopea apu happaman pötsin ja 
juoksutusmaha haavaumariskin 
pienentämiseen. 

FinnCow on suomalainen yritys, joka on erikoistunut lehmien  
pastamaisten erikoisrehujen kehittämiseen, valmistukseen ja  
markkinointiin. Tuotantotilat ovat Turussa. Lehmän-pastat ovat  
ammattimaisessa karjanhoidossa tehokkaita, turvallisia ja edullisia.

Pakkaus 4 x 430 g

Lehmän MAGNESIUM -pasta  
UUSI,

PEHMEÄ
KOOSTUMUS!



VERTAA
HINTAA

www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

TASAINEN
LAATUOIKEA

PEHMEYS

100%
TYYTYVÄISYYS-

TAKUU

NUMERO 12
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nännikupinkuorta. 
Vastaa Senior-nännikumia n:o 15012.
Nännikumin suuaukon halkaisija 20,5 mm.

NUMERO 15
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. kevythylsyä nro 964420-80 ja 
kaikki TF -keskuskappaleet. Vastaa nännikumisarjaa 99900783 ja nännikumia 
99900703. Nännikumin suuaukon halkaisija 20 mm.

NUMERO 22
Sopii Westfalia-koneisiin, alkuperäinen kumi 7021-2902-060 ja 7021-2725-
230. Hylsyn pituus 147 mm. Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm. 
Sisältää lyhyet maitoletkut 12,5/20,5 mm, pituus 138 mm.

Kotimaisista nännikumeista ja letkuista 
alkaa hyvän maidon tie

•  Meijerin nännikumit ja letkut on valmistettu Suomessa
•  Valmistuksessa kymmenien vuosien kokemus
•  Laaja ja tyytyväinen käyttäjäkunta
•   Säännöllinen vaihto auttaa  sinua tuottamaan 
 korkealaatuista maitoa

NUMERO 1 VÄRIKOODI PUNAINEN
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään nännikupinkuorta nro 960550-80 
+ kaikki 8 mm-keskuskappaleet. Vastaa nännikumisarjaa 96001683 ja nän-
nikumia 96001601 ja 96001603. Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 2
Sopii Westfalia-koneisiin, alkuperäinen kumi 7021-2902-060 ja 
7021-2725-230. Hylsyn pituus 147 mm. Nännikumin suuaukon halkaisija  
23 mm. Sisältää lyhyet maitoletkut 10/18 mm, pituus 140 mm.

NUMERO 7
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään uudempaa, pienempää ns. unisoft- 
nännikupinkuorta. Vastaa Senior-nännikumia n:o 15007.
Nännikumin suuaukon halkaisija 21 mm.

NUMERO 8 VÄRIKOODI KELTAINEN
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nännikupinkuorta 
nro 960550-82 kaikki 8 mm -keskus-kappaleet. Vastaa nännikumisarjaa 
96000081 ja nännikumia 96000002.  
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 10
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nännikupinkuorta. 
Vastaa Senior-nännikumia n:o 15010.
Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm.

NUMERO 11 VÄRIKOODI SININEN
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nännikupinkuorta 
nro 960550-80 ja kaikki TF-keskuskappa-leet. Vastaa nännikumisarjaa 
96003682 ja nännikumia 96003603.  
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

Kaikki mallit

20,10/sarja

VÄRIKOODI HARMAA

puh. (06) 4210 300

Laaksojen Maitokunta antaa tuottajilleen 10,00 € alennuksen / nännikumisarja  
Justuksen kautta syyskuussa ostetuista nännikumeista!

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

VAIHDA KOTIMAISEEN:
Tutkitut, tasalaatuiset -nännikumit
pehmeään lypsyyn



 
14/24 mm

12,70
/m

 
25 m/

Täysi rulla

9,20
/m

 
16/26 mm

15,50
/m

 
25 m/

Täysi rulla

11,20
/m

14/2x7 
30 m/kela

9,50
/m

16/2x7 
30 m/kela

10,40
/m

2x7 mm

3,90
/m

20 m/ 
Täysi rulla

3,10
/m

 
7 mm

2,70
/m

 
20 m/

Täysi rulla

2,20
/m

 
7 mm/ 
4 kpl 

210 mm
3,10
/pussi

18,00
5 litraa

4,00

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Tilauslipuke SYYSKUUN 2017 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Silikonimaitoletku
• 14 mm  ____m  12,70 /m
Täysi rulla • 14 mm/25 m ____m  9,20 /m
• 16 mm  ____m  15,50 /m
Täysi rulla • 16 mm/25 m ____m  11,20 /m

2-tykytysletku
• 2x7 mm  ____m  3,90 /m
• 2x7 mm/20 m ____m  3,10 /m

Kirkas kolmoisletku
• 14 mm + 2x7 mm/30 m ____m   9,50 /m
• 16 mm + 2x7 mm/30 m ____m   10,40 /m

Kirkas maitoletku 
• 14 mm  ____m  4,00 /m
Täysi rulla 14 mm/40 m ____m  3,30 /m
• 16 mm  ____m  5,50 /m
Täysi rulla • 16 mm/30 m ____m  4,50 /m

Kuminen maitoletku
• 14 mm  ____m  6,80 /m
Täysi rulla • 14 mm/20 m ____m  5,50 /m
• 16 mm  ____m  9,70 /m
Täysi rulla • 16 mm/20 m ____m  7,90 /m

Lyhyt tykytysletku
• 7 mm  ____m  2,70 /m
Täysi rulla • 7 mm/20 m ____m  2,20 /m
• 7 mm x 4 kpl x 210 mm ____m  3,10 /pss

Ilmaletku
• 10 mm  ____m  5,70 /m
• 12 mm  ____m  5,00 /m
Täysi rulla • 12 mm/20 m ____m   4,10 /m

Lyhyt tykytysletku
• kumia 

Silikonimaitoletku

Kaksoistykytysletku
• kumia 

Kirkas kolmoisletku
•  maitoletku ja ilmaletku samassa

• kotimainen
• maidon virtaus näkyy
• 3-4 kertaa pidempi kestoikä
•  säilyttää joustavuuden pitkään
•  kevyt • hygieninen 
• kulutuskestävävwyys erittäin hyvä

Kuminen maitoletku
•  valmistettu samasta  raaka-aineesta 
 kuin nännikumit

 
14/24 mm

6,80
/m

 
20 m/

Täysi rulla

5,50
/m

 
16/28 mm

9,70
/m

 
20 m/

Täysi rulla

7,90
/m

Ilmaletku
• kumia  

10 mm

5,70
/m

 
12 mm

5,00
/m

 
20 m/

Täysi rulla

4,10
/m

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

(VTT ELI 1067/92 FINNLACTO)
•  erittäin kirkas • joustaa mutta ei taitu

Kirkas maitoletku

 
14/24 mm

4,00
/m

 
40 m/

Täysi rulla

3,30
/m

 
16/27 mm

5,50
/m

 
30 m/

Täysi rulla

4,50
/m

Meijerin Nännikumit

N:o 1   ___srj 20,10/srj

N:o 2  ___srj 20,10/srj

N:o 7  ___srj 20,10/srj

N:o 8  ___srj 20,10/srj

N:o 10  ___srj 20,10/srj

N:o 11  ___srj 20,10/srj

N:o 12  ___srj 20,10/srj

N:o 15  ___srj 20,10/srj

N:o 22  ___srj 20,10/srj

Valenänni
1,60

Valenänni
  ___ kpl   1,60

Kalkinpoisto, 5 L
  ___ kpl    18,00

Lypsynaloitusmuki
  ___kpl   4,00

  

Lypsynaloitusmuki
•  irrallinen musta välipohja, josta on helppo  

huomata maidossa olevat epäpuhtaudet
• valmistettu muovista

•  liuottaa kalkin ja ruosteen tehokkaalla 
 happoyhdistelmällä
•  poistaa vaikeat kalkki- ja ruostepinttymät 
 kaakeli- ja klinkkeripinnoista, sanitteetti-
 posliinista, ruostumattomasta teräksestä 
 ja kromatuista pinnoista

Kalkinpoisto



Uutta Suomessa: Vaihtoehto alkuperäisille

ø 25 mm

ø 13,5 mm  
 

ø 20 mm  
 

300 mm

LAC-nännikumi numero 20 – Vaihtoehto SAC nro 15020 (Uniflex). Tuotenumero 23020020

15
5 

m
m

ø 22,5 mm 

ø 38 mm 

22,90
sis. alv 24%

ø 25 mm

ø 13,5 mm  
 

ø 22 mm   

300 mm

LAC-nännikumi numero 24 – Vaihtoehto SAC nro 15022 (Uniflex). Tuotenumero 23020024
15

5 
m

m

ø 22,5 mm 

ø 38 mm 

22,90
sis. alv 24%

ø 26 mm

ø 20 mm   ø 22 mm  
 

315 mm

14
8 

m
m

ø 22,5 mm 

ø 42,5 mm 

LAC-nännikumi numero 28 – Vaihtoehto DeLaval nro 964008-80 (Harmony ja Harmony plus) 
Tuotenumero 23020028 

22,90
sis. alv 24%

ø 27 mm

ø 14 mm  
 

ø 22 mm  
 

300 mm

LAC-nännikumi numero 10 – Vaihtoehto SAC nro 15010 (Uniflow). Tuotenumero 23020010

22,90
sis. alv 24%

14
7 

m
m

ø 22,5 mm 

ø 45 mm 

LAC-nännikumeja valmistetaan eri tuotenimillä vuosittain yli kaksi miljoonaa kappalettaja niitä käytetään yli 60 maassa.  
Uusi edistyksellinen kumilaatu mahdollistaa LAC-nännikumille vakuuttavat laskennalliset kestävyysarvot: 

3000 lypsykertaa ja 1000 käyttötuntia.

Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300

Laaksojen Maitokunta antaa tuottajilleen 10,00 € alennuksen / nännikumisarja Justuksen kautta syyskuussa ostetuista nännikumeista!



36,90

Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

LAC Nännikumi 3, 20 mm haitarilla, 
- vastaa Strangko 3423007  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 4, Senior, 
reikä 25 mm, iso kuppi  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 10, vastaa SAC 15010 - 22 mm  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 20, vastaa SAC 15020 - 20 mm  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 24, vastaa SAC 15022 - 22 mm  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 28, vastaa DeLaval 964008-80  ____ kpl  22,90

LAC Lypsykoneöljy 68, 5 litraa  ____ kpl  15,90

LAC Lypsykoneöljy 68, 20 litraa  ____ kpl  60,40

Repiderma iho- ja sorkkaspray, 250 ml  ____ kpl  22,90

Lypsyvyö Dynamic  ____ kpl  36,90

 

 

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

LAC Lypsykoneöljy 68
MYÖS LYPSYROBOTEILLE

UUTUUS

LAC Lypsykoneöljy  68 on korkealaatuinen mineraalipohjainen öljy
kehitetty erityisesti käytettäväksi lypsykoneiden tyhjiöpumpuissa.
• sisältää lisäaineita, jotka suojaavat kulumiselta,
  syöpymiseltä ja estävät vaahtoamista
• alhainen jähmepiste suojaa laitteita 
  käynnistettäessä ja toiminnassa 
  myös alhaisissa lämpötiloissa
• korkea viskositeetti-indeksi 
  ylläpitää öljykalvoa korkeissa
  lämpötiloissa

Lypsyvyö
Materiaali 

• geelimäinen tuote  
•  250 ml pullo riittää noin 75 hoitokertaan
•  tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin kuten  
  Digital termatitis (sorkkavälitulehdus).
•  voidaan käyttää, myös: ulkoisiin utaretulehduksiin,  
  nupoutuksen jälkeiseen hoitoon
• napatulehduksen hoitamiseen

Repiderma  
iho- ja sorkkaspray

UUTUUS

Ei sisällä  
antibiootteja

Tilauslipuke SYYSKUUN 2017 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

22,90
250 ml

15,90
5 litraa

60,40
20 litraa

•  Lypsyvyö 2”
•  2 pussia, joihin kumpaankin sopii 
 noin 25-30 pyyhettä (pyyhkeestä riippuen)
•  korkeus 14”(35,6cm) Leveys 8” (20,3 cm)
•  paksuus/suuaukon leveys 4” (10 cm)
•  pussin suuaukossa vahvike, 
 jolloin pysyy avoimena
•  pikasolki, avautuu yhdellä kädellä

• taskujen materiaali on 
vedenpitävä vinyyli

• käsinpesu, lämpimällä vedellä  
ja pieni määrä pesuainetta

• vyö ja 2 kpl taskuja, taskun 
koko 35 cm x 20 cm x 10 cm



Green Dip on uuden sukupolven 
2-komponenttinen vedinhoi-
toaine. Tuote on suunniteltu 
Eurooppalaiseen käyttötapaan 
sopi vaksi. Green Dip muodostaa 
vedinten pinnalle suojaavan 
kalvon. Vedintä kastettaessa 
aine tappaa bakteerit, virukset, 
hiivan ja sienet 15 sekunnissa.

• allantoin-lisäaine 
hoitaa vedinihoa

• vetimet helppo 
 puhdistaa
• vain 2 snt 
/ käyttökerta Muodostaa

vetimille
suojaavan
”kilven”

GREEN DIP
- vetimet huippukuntoon

VÄRITÖN

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Green Dip 2x20 litraa ____ pkt  256,00

Annostelupumppu ____ kpl  11,00

Meijerin Vedinspray 10 L ____ kpl  39,30

Meijerin Vedinspray 30 L ____ kpl  105,00

Meijerin Vedinspray 200 L ____ kpl  642,00

Nelisan 2,5 L ____ kpl  31,80

Nelisan 300 g ____ kpl  5,00

Vedinkastopullo ____ kpl  10,30

Vedinsuihkepullo ____ kpl  7,90

Puhelin

Neste ei palaa 
astiaan

Vedin-
kastopullo

Vedin-
suihkepullo

Kotimainen, hoitava, 
käyttövalmis liuos
Auttaa ehkäisemään utaretulehduksia.
Karkottaa kärpäset vetimien pinnalta.
Hoitaa vedinihoa.

Vedinspray

Nelisan
Kotimainen, antiseptinen  
käsi-, vedin- ja haavavoide

Ei sisällä  
PHMB:tä

39,30
10 litraa

105,00
30 litraa

642,00
200 litraa

TOIMITUSMYYNTINÄ
Hinta sis. rahdin

31,80
2,5 litraa

5,00
300 g

10,30 7,90

256,00
2x20 litraa

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

Tilauslipuke SYYSKUUN 2017 TARJOUKSET
OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ Hinnat sis. alv:n 24 %.



Pharmaxim
www.pharmaxim.com puh. (02) 243 7600

Käyttövalmis vedinsuihke

MILKODEX
TM

TILAUSKUPONKI

SYYSKUUN 2017 TARJOUS 

On tehokkaampi kuin perinteiset aineet

Paras suoja
utaretulehdusta
vastaan on vetimen
pään EHJÄ IHO

Milkodex estää tehokkaasti utaretulehdusta 
aiheuttavien bakteerien kasvua.
Lisäksi Milkodex nopeuttaa haavojen  
paranemista.

Voit valita haluatko käyttää  
Milkodexiä värillisenä (sininen) 
tai värittömänä liuoksena.

-  MilkodexTM 20 litraa = 
 värillinen liuos (sininen)

-  MilkodexTM 60 litraa =
 väritön liuos
 Helposti liikuteltava tynnyri, jossa on 3 kahvaa.

Liuokset eroavat toisistaan  
vain väriaineen osalta.

Hinnat sis. alv:n 24%

MilkodexTM 20 litraa   ____kpl   à  128,00

MilkodexTM 60 litraa   ____kpl   à   320,00
- tilatoimituksena, 
hinta sisältää rahdin

__________________________Puh. ________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Nimi

Tuottajanumero

Reitti

Osoite



Puuvarret
harjaan 
140 cm, 24 mm

lantakolaan 
180 cm, 28 mm

160 cm, 30 mm

www.pelma.fi

Kolmiokola punainen

TRIO-lasikuituvarsi 
kierteellä 180 cm

Metallikola 40 cm
kumilista

Universal 
kolmiokola vihreä
reikä kierteellä

LAADUKAS, pitkät harjakset.

Navettaharjat 
470x65            300x75

Katuharja 
387/300 x 35 mm. Kotimainen harja. 
Punaiset harjakset.

Kotimainen katuharja
Vihreät harjakset
250 x 70 mm     300 x 70 mm   400 x 70 mm

Kaareva metallinen 
lantakola 66 cm
Vaatii halkaisijaltaan 30 mm varren.

Ritiläkola, kombi 50 cm, 
17-piikkinen
Toinen sivu lantakola, toinen harava.

Navetta- ja ritiläluuta
Keltainen, muoviharjakset

12,00

11,20 8,00

1,50 1,90 2,70

9,80

9,60

23,10

1,00

10,50

3,80

1,60

3,30

6,80

9,70

tuplakumi lipalla
45 cm           55 cm

perusmalli
35 cm           45 cm

Kuivauslastat
35 cm nivelöity
Kiinnitetään kätevästi kiristysmuhvilla ilman 
työkaluja tavalliseen puiseen harjanvarteen.

24,00

2,60 2,80

8,40 9,90



Dunlop Purofort 
-turvasaapas
Koot 37-48
Purofort on yksi suosituimpia työsaappai-
ta, kun tarvitaan teräksinen varvassuoja ja 
naulaanastumissuoja. Materiaali taipuisaa, 
kevyttä ja hyvin lämpöä eristävää polyuretaa-
nia, joka kestää hyvin kulutusta.

Dunlop Acifort 
-turvasaapas
Koot: 39-48. 
Teräksinen turvakärki ja naulaanastumissuoja. 
Vahvistettu kärkiosa. Likaa hylkivä SRA-poh-
ja. Hylkii mineraaleja, eläin- ja kasvirasvoja, 
lantaa, happoja, desinfiointiaineita ja erinäisiä 
kemikaaleja. Acifort® on ainutlaatuinen yhdis-
telmä PVC:tä, nitriilikumia ja polymeerejä.

DesiSpray-
kenkädeodorantti
Perustuu editykselliseen hopeaionitekno-
logiaan. Poistaa epämiellyttävät tuoksut 
tappamalla hajua aiheuttavat mikrobit ja 
antaa pitkäaikaisen suojan. Eukalyptuksen 
tuoksu. 220 ml.

Purofort+ 
-turvasaapas
koot 36-50 . 
Kestävä PU-turvasaapas, jossa naulaanastumis-
suoja ja turvakärki. Lisäksi kiertotuki nilkassa 
sekä pitävä pohjakuviointi. Materiaali taipuisaa, 
kevyttä ja hyvin lämpöä eristävää polyuretaania, 
joka kestää hyvin kulutusta.

Hikisieppari villapohja, 
Lämmin neljäkerrossukka, jossa villapohja.

koot 40-48

koot 37-39

Hikisieppari, 
3-kerrossukka
koot 40-48

www.pelma.fi

Tuottajanumero     Reitti   
Nimi        
Puhelinnumero       

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
Hinnat sis. ALV24%.

Tilaa 30.9.2017 mennessä!

56,00

68,00

9,40

25,00

5,90

8,90

9,00

Purofort turvasaappaat  56,00
Koko/kpl  _____/_____         Koko/kpl  _____/_____

Purofort Plus turvasaappaat  68,00
Koko/kpl  _____/_____         Koko/kpl  _____/_____

Acifort turvasaappaat  25,00
Koko/kpl  _____/_____         Koko/kpl  _____/_____

Hikisieppari  3-kerrossukka  5,90
40-42M _____kpl       43-45M _____kpl      46-48M _____kpl

Hikisieppari villapohja 4-kerros  9,00
40-42 _____kpl      43-45 _____kpl      46-48 _____kpl 

Hikisieppari villapohja 37-39 4-kerros _____kpl 8,90
Desi Spray kenkädeodorantti 220ml _____kpl 9,40

Metallinen lantakola 40 cm _____kpl 12,00
Metallinen lantakola 66 cm kaareva _____kpl 23,10
Lantakola, kolmio punainen _____kpl 1,00
Lantakola, kolmio vihreä _____kpl 3,80
TRIO lasikuituvarsi 180 cm _____kpl 10,50
Puuvarsi 140 cm, 24 mm _____kpl 1,60
Puuvarsi 180cm, 28 mm _____kpl 3,30
Puuvarsi 160cm, 30 mm _____kpl 6,80
Ritiläkola, kombi 17-p. _____kpl 9,70

Navettaharja 470x65 mm _____kpl 11,20
Navettaharja 300x75 mm _____kpl 8,00
Katuharja 250x70 mm _____kpl 1,50
Katuharja 300x70 mm _____kpl 1,90
Katuharja 400x70 mm _____kpl 2,70
Katuharja 387 / 300 x 35 mm _____kpl 9,60
Navetta- ja ritiläluuta keltainen _____kpl 9,80

Kuivauslasta 35 cm nivelöity _____kpl  24,00
Kuivauslasta 35 cm perusmalli _____kpl 2,60
Kuivauslasta 45 cm perusmalli _____kpl 2,80
Kuivauslasta 45 cm tuplakumi  _____kpl 8,40
Kuivauslasta 55 cm tuplakumi _____kpl 9,90

Lisätietoja:
Ari Jylhä, puh. 0400 263 078
ari.jylha@pelma.fi



Kuumennuskäsitellyt rehu
ratkaisut seosruokintaan!

Seosruokinnan viljan korvaamiseen ja valkuai-

sen täydentämiseen tarkoitetut kuumennuskäsi-

tellyt täydennysrehut saat toiveiden mukaan 

joko rakeisena tai mureisena olomuotona. 

Valkuais-Krono
Monipuolinen pötsin toimintaa tasoittavia kuituja sisäl-
tävä valkuaistiiviste seos- ja erillisruokintaan.
Energiaa 11,7 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 33 % ka

Pakkauskoko: Irto

Tiiviste-Krono
Vahva ja maittava valkuaistiiviste seos- ja erillis- 
ruokintaan. 
Energiaa 11,6 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 35 % ka

Pakkauskoko: Irto

Rypsi-Krono
Kuumennuskäsitelty melassoitu rypsirouhe.  
Energiaa 11,6 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 36 % ka

Pakkauskoko: Irto, 30 kg ja 700 kg

TOIMIVAT RUOKINTA
RATKAISUT TILALLESI!

Korvaa kotoinen vilja – nosta 
viljan kuumennuskäsittelyllä 
+1 kg/le/pv maitotuotosta

Kuituseos
Sulavia kuituja ja viljaa sekä hieman rypsiä sisältävä 
monipuolinen täydennysrehu seosruokintaan.
Energiaa 12,6 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 18 % ka

Pakkauskoko: Irto

Viljamix
Tasalaatuinen viljaa korvaava täydennysrehu seosruo-
kintaan. Vastaa energiavahvuudeltaan hyvälaatuista 
kauraa. 
Energiaa 12,0 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 11,8 % ka

Pakkauskoko: Irto

Viljaseos
Korkea energinen viljaa korvaava täydennysrehu seos-
ruokintaan. Vastaa energiavahvuudeltaan hyvälaatuista 
ohraa.  
Energiaa 13,1 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 12,9 % ka

Pakkauskoko: Irto

Rypsillä maito läikkymään!

Maitokolmio_Laaksojen Maitokunta_Arla Ranua_LISÄREHUT.indd   1 11.4.2017   12.01
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Apunasi Hankkĳ an asiantuntĳ amyyjät:

Lisätietoja tuotteistamme:
www.suomenrehu.� 
www.hankkĳ a.� 

Teemu Männikkö ...............p. 010 40 27956
Hannu  Aitto-Oja ................p. 010 76 84891
Esa Lankila ..............................p. 010 76 84642

Justuksen
valikoimissa

laajeneva valikoima
Suomen Rehu
säkkirehuja.

Hanki nyt kivennäiset suomalaisella 
designilla!
Suomen Rehu kivennäiset ovat olleet kehityksen 
kärjessä jo 90 vuotta. Kivennäisratkaisumme ovat 
vuosien saatossa kehittyneet suomalaisten tilojen 
tarpeiden ja uusimman tutkimustiedon mukana. 

100-vuotiaan Suomen juhlan kunniaksi yli 1200 kg 
Suomen Rehu kivennäisiä 1.9.-13.10.2017 tilanneille 
kaupan päälle upea, kotimainen luontohenkinen 
Miikon design lahjapaketti!   (arvo 100 €)  

Lypsy Namino rae
Maittava, rakeinen lypsy-
lehmien kivennäinen suoma-
laiseen säilörehu-vilja-rypsi-
pohjaiseen ruokintaan

•  tarpeelliset pienravinteet 
tasapainoisesti korkean 
maidontuotannon tueksi

Lypsy Namino Se-E+ rae
Vahvasti seleeniä ja E-vita-
miinia sisältävä rakeinen 
lypsylehmien kivennäinen

•  korkea orgaanisen seleenin ja 
E-vitamiinin määrä vastus-
tuskyvyn vahvaksi tueksi 
sekä poistamaan seleenin 
puutosoireita

SUOMEN REHU -TUOTTEET
Syyskuu 2017

Lahjapaketti sisältää virallisen Suomi 100 -tunnuksella varustetun koivuvanerisen Kuusimetsä-leikkuulaudan (33,5cmx22cm), koivu-
vanerisen Hirvi-pannunalusen (17X17 cm) sekä kätevän ja tyylikkään patalapun, joka on valmistettu pohjoismaisesta hirvennahasta 
ja villahuovasta. Miiko lahjatuotteet valmistuvat vastuullisesti suomalaisten ammattilaisten käsissä. Tuotteissa villi pohjoisen luonto 
kohtaa skandinaavisen muotokielen vastustamattomalla tavalla. Tuotteiden kuvitus vie sinut arjen keskellä matkalle taianomaiseen, 
sammaleiseen metsään.

Lahja-
vinkki 
isälle 
12.11.

Keskeiset ravintoaineet:
• Kalsium 130 g/kg
• Natrium 80 g/kg
• Magnesium 70 g/kg 
•  Seleeni 20 mg/kg, josta 

5 mg/kg org. seleeniä
• E-vitamiini 800 mg/kg 

Pakkauskoko 20 kg säkki, 600 kg ssk

Keskeiset ravintoaineet:
• Kalsium 130 g/kg
• Natrium 80 g/kg
• Magnesium 70 g/kg 
•  Seleeni 25 mg/kg, josta 

10 mg/kg org. seleeniä
• E-vitamiini 1300 mg/kg 

Pakkauskoko 20 kg säkki, 600 kg ssk

Keskeiset ravintoaineet:
• Kalsium 125 g/kg
• Natrium 75 g/kg
• Magnesium 80 g/kg 
• Fosfori 10 g/kg
•  Seleeni 27 mg/kg, josta 

6 mg/kg org. seleeniä
• E-vitamiini 1500 mg/kg 

Pakkauskoko 20 kg säkki, 600 kg ssk

Lypsy Namino Tiineys+ rae
Lypsävien rakeinen kivennäinen 
hyvään hedelmällisyyteen

•  korkea orgaanisten hivenaineiden 
ja vitamiinien määrä sekä fosforilisä 
turvaavat hyvän hedelmällisyyden 
korkeatuottoisissa karjoissa

Meijerikirje 09_2017.indd   1 11.8.2017   8.41



Tee nyt hyvä päätös,
joka tuo turvaa ja tuottoa
pitkälle tulevaisuuteen. 

Soita ja tilaa:
Harri Pihlaja
puh. 045 268 5380 tai
040 512 0223

Urajyrsintä meijerin tuottajille 4 € / m2  + alv.
+ matkakulut sopimuksen mukaan

Pitkäaikaisena maidontuottajana
Harri Pihlaja tuntee eläimet ja tuotantotilat. 
Urajyrsintä hoituu kätevän kokoisilla koneilla,  
ammattitaidolla ja navetan tuotantoa 
mahdollisimman vähän häiriten. Jyrsimet ovat
polttomoottorikäyttöisiä, jolloin häiritseviä 
sähköjohtoja ei tarvita.

Pieni investointi urajyrsintään voi maksaa 
itsensä takaisin moninkertaisesti!

Urajyrsintä lisää pitoa betonipinnoilla niin sorkille kuin saappaille

Tilaa Pihlajan Harrilta URAJYRSINTÄ 
navetan betonilattialle ja ritiläpalkeille!

Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa urajyrsintä tehdään
useimmille yli 5 vuoden ikäisille tuotantotilojen betonilattioille.
Käytännön kokemukset osoittavat urajyrsinnän tuovan selkeitä
taloudellisia etuja, kuten
• lehmien loukkaantumisriskit pienenevät
• arat syövät enemmän
• kiimat havaitaan helpommin
• tuotos nousee
• energiankulutus per tuotettu maito-kg laskee

Näin vähennät
merkittävästi
lehmien 
liukastelua
tuotanto-
tiloissa:



Hinta alv 0%. Hintaan lisätään alv. 24%.

Tilaan ___ pakettia SlurryBugs lietelantabakteeria

Tuottaja nro:

Nimi

Osoite

Puhelin

Maahantuonti: 
Vihtarin Kone OY, puh. 040 9600 600

Biologinen ilmastus 
lietelantabakteerin avulla

• lietelantabakteeri muuttaa lannan ravinteet 
 kasveille käyttökelpoisempaan muotoon

• estää tehokkaasti lietelannoituksen aiheutta-
maa rehun pilaantumisriskiä säilörehunurmille

 •  mahdollistaa suuremman ja 
 laadukkaamman sadon 

•  poistaa tehokkaasti lietelannan pahan hajun

 •  sekoitustarve vähenee, säästät polttoaine-
kuluissa

  

Nurmen maittavuus paranee

Säästä ostolannoite-
kustannuksissa 
vähintään 

30%

Tutustu SlurryBugsiin helppoon käyttöön

osoitteessa vihtarinkone.fi

Laita bakteerit töihin ja ota
lietelantaravinteet hyötykäyttöön!

1 kg purkki SlurryBugsia riittää  450 m3 lietelannan käsittelyyn.  

 Purkin hinta on 198€/kpl
1 laatikko sis. 4 purkkia ale -10%

Huom! Tulossa uusi
edullisempi rehun-
säilöntäaine!
Esittelemme edullisen uutuuden
KoneAgriassa 12.-14.10.2017
osastolla D310. Tervetuloa tutustumaan!



Benemilk-Robo PMR

• Benemilk Robo PMR on erittäin 
energiapitoinen täysrehu, joka 
lypsättää lehmiä. 

• Maittava houkutusrehu saa lehmät 
käymään usein lypsyrobotilla. 

• Rehua käytetään täysrehun tavoin ja 
sillä saadaan hyvät maidon 
pitoisuudet pienemmällä 
käyttömäärällä.

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Robo-Maituri PMR

• Robo-Maituri PMR on luotettava ja 
varma rehu. 

• Sisältää runsaasti energiaa ja 
valkuaista ja aktivoi lehmiä useampiin 
lypsykertoihin robottinavetassa, mikä 
näkyy maitotilissä.

Robo-Maituri Energy PMR

• Robo-Maituri Energy PMR on 
rakeinen energiapitoinen 
täydennysrehu piilevän ketoosin
torjuntaan. 

• Rehu sisältää kaksi energialähdettä.
• Propyleeniglykoli stimuloi syöntiä 

pitämällä yllä lehmän verensokeria ja 
vähentämällä veren ketoaine-
pitoisuutta. 

• Pötsisuojattu rasva tuo energiaa 
maidontuotantoon. 

Opti-Robo PMR

• Opti-Robo PMR on rakeinen 
täydennysrehu robotille.

• Helppokäyttöisessä 
täydennysrehussa on monipuolinen 
raaka-ainekoostumus. 

• Sisältää valkuaista ja energiaa 
vaativampaankin tarpeeseen.

Raisioagron uusi PMR-
tuotekosepti on 
kehitetty 
lypsyrobottitiloille, 
joilla on aperuokinta 
robottirehun lisänä. 
PMR tulee sanoista 
partially mixed ration
eli osittaisape.

PMR-rehu houkuttaa 
lehmät robotille
Raisioagron uusi PMR-valikoima sisältää erilaisia 
korkean energiatason houkutusrehuja, joiden 
maittavuus on erinomainen.

Tehokkaimpana vaihtoehtona yhden spiraalin 
osittaisapekarjoihin on Robo-Maituri Energy PMR, joka 
sisältää enemmän propyleeniglykolia kuin muut 
robottirehut. Sitä voidaan antaa yksinomaisena rehuna 
koko karjalle, jos piilevä ketoosi on iso kiusa. 

Benemilk-Robo PMR sisältää eniten maidon pitoisuuksia 
kohottavaa energiaa. PMR-valikoimaan kuuluvat myös 
Robo-Maituri PMR ja Opti-Robo PMR sekä Opti 22 PMR.

TONKKAPOSTI SYYSKUU 2017

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki          Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
Joonas Peltola                              Markus Anttiroiko Eija Annola
044 782 1325 0500 261791 044 782 1326



Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Luomu-Maituri 18 

• Rakeinen ja maittava täysrehu, 
jonka valkuaislähteinä 
luomurypsipuriste ja 
luomuhärkäpapu.

• Energia- ja valkuaistarpeen lisäksi 
myös kivennäisten, 
hivenaineiden ja vitamiinien 
saanti on huomioitu.

• Sisältää orgaanista seleeniä

Luomu-Maituri 25 -puolitiiviste luomutuotantoon. 
• valkuainen luomurypsipuristeesta ja luomuhärkäpavusta
• sisältää tarvittavat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit

ja runsaasti orgaanista seleeniä

Luomu-Maituri 30 -tiivisteen avulla kotoisen luomuviljan
käyttöä voidaan lisätä. Valkuainen luomurypsipuristeesta ja 
luomuhärkäpavusta. Suosittelemme täydennykseksi Melli-kivennäisiä.
• rypsipuristetta yli puolet
• maittava, rakeinen tiiviste

Orgaaninen seleeni 
ja E-vitamiini ovat 
tarpeellisia myös 
kaikille umpilehmille, 
koska ne vähentävät 
jälkeisten jäämistä ja 
edistävät syntyvän 
vasikan kehitystä. 

Viljan hehtolitrapaino 
pitää tietää
Kuivatuista kotoisista viljoista kannattaa 
määrittää hehtolitrapaino, joka kertoo 
viljan energiatason. Erityisesti kauran keveys 
näkyy nopeasti tuotosluvuissa. Homeisen viljan 
syöttäminen on myös terveysriski. Oman viljasadon 
jäädessä laadultaan heikoksi tai määrältään pieneksi 
vaihtoehtona on siirtyä täysrehuruokintaan tai 
viljarehuseoksiin, joita saa myös mureisena aperuokintaan.

Maituri-täysrehuissa sekä puolitiivisteissä on mukana 
sorkkaterveyttä edistävää biotiinia sekä vastustuskykyä 
tukevat orgaaniset hiveneineet. Maidon alhaisella 
seleenipitoisuudella, Maitureiden orgaaninen seleeni 
vähentää seleeninpuutoksen riskiä.

TONKKAPOSTI SYYSKUU 2017

Sopii 
luomuun!

Amino-Maituri 10 000 - tehokkuutta 
viljaruokintaan

• tehokasta energiaa korkeaan 
maitotuotokseen

• orgaanisia hivenaineita: seleeni, 
sinkki, kupari ja mangaani 

• edistää hedelmällisyyttä ja 
sorkkaterveyttä

• varma ja luotettava

Maituri 10 000 - varma täysrehu

• orgaanisia hivenaineita 
varmentamaan hedelmällisyyttä

• biotiini edistää sorkkaterveyttä 
• nopeasti helppokäyttöistä energiaa 

propyleeniglykolista
• sooda puskuroi pötsin pH:n laskua

Rehut luomukarjan ruokintaan

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki          Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
Joonas Peltola                              Markus Anttiroiko Eija Annola
044 782 1325 0500 261791 044 782 1326



Palko-Melli seosrehutiloille

Hinnat voimassa toimituksiin viikolle 39 asti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Melli on Suomen 
tunnetuin kivennäis-
tuoteperhe. Melli-
kivennäiset auttavat 
lehmää tuottamaan 
runsaasti maitoa, 
vankistavat vastustus-
ja stressinsietokykyä 
ja antavat eväät hyvään 
hedelmällisyyteen.
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Runsas E-vitamiinipitoisuus sekä orgaaninen 
seleeni ehkäisevät tulehduksia ja parantavat 
ternimaidon laatua. Vita-Mellin kaikki seleeni 
on orgaanista seleeniä. Sopii hyvin myös 
tuoreen tai happosäilötyn viljan täydentäjäksi. 
Voidaan käyttää nyt myös luomutuotannossa.

Edut
• Erittäin korkea E-vitamiinitaso, 5500 mg/kg
• Kaikki seleeni on 100 %:sti orgaanista
• Pienestä annoskoosta runsaasti A- ja D-

vitamiinia

Aseto-Melli torjuu asetotautia

505,- 1000 kg + alv + rahti

• Aseto-Mellin energiatasoa on 
nostettu. Herutuskauden 
energiarehuna se sopii asetonitaudin 
torjuntaan ja hedelmällisyyden 
stimulointiin. 

• runsaasti propyleeniglykolia
• sisältää myös suojattua rasvaa

MYÖS
LUOMUUN

Lypsy-Melli lypsäville

• maistuva rakeinen kivennäinen 
lypsäville 

• sisältää maidontuotantoon 
tarvittavan kalsiumin

• mukana runsaasti magnesiumia, 
joten sopii myös laiduntaville

• mukana myös nestetasapainoa 
ylläpitävä suola

MYÖS
LUOMUUN

Nuolu-Melli Kalsium - kätevä kivennäinen 
pihattoon

• Kalsiumpitoinen Nuolu-Melli sopii 
pihattolehmien 
lypsykaudenkivennäiseksi. Sitä 
voidaan antaa myös imettäville 
emolehmille, nuorelle karjalle sekä 
lampaille ja hevosille. Tuotteessa on 
myös A-, D- ja E-vitamiinia sekä 
hivenaineet.

22,60 € 20 kg + alv + rahti

422,- 1000 kg + alv + rahti

• Palko-Melli TMR on lypsylehmien 
täyskivennäinen seosrehutiloille, joilla 
on käytössä apila/sinimailassäilörehu. 
Palkokasveja sisältävän säilörehun 
kalsiumpitoisuus on huomattavasti 
korkeampi kuin nurmisäilörehun, joten 
rehustuksessa on hyvä käyttää juuri 
tätä käyttötarkoitusta varten 
suunniteltua kivennäistä.

421,- 1000 kg SS + alv + rahti

Terveydelle tärkeää 
E-vitamiinia Vita-Mellistä

241,50 € 500 kg + alv + rahti

MYÖS
LUOMUUN

MYÖS
LUOMUUN



Bronco
• Edullinen kaliumsuolapohjainen 

glyfosaatti juolavehnän torjuntaan 
• Ei sisällä POEA-lisäainetta
• Kaliumsuolan ansiosta tehoaineen 

parempi kulkeutuminen kasvissa
• Sateenkestävyys kuudessa tunnissa
• Tehoainepitoisuus 360 g/l.

Roundup ACE
• Täysin uudenlainen 

kaliumsuolapohjainen glyfosaatti
• Sateenkestävyys jo 1 tunnissa 
• Ei sisällä POEA -lisäainetta 
• Tehoaine vaikuttaa juuriin asti
• Maa muokattavissa pian käytön 

jälkeen
• Tehoainepitoisuus on 450 g/l.

Starane • Leveälehtisten rikkakasvien 
torjuntaan apilattomilla laidun- ja 
säilörehunurmilla, heinien 
siemenviljelyksillä, apilattomilla 
suojaviljoilla sekä syys- ja 
kevätviljoilla

• Laajatehoisin ja suosituin valmiste 
nurmen rikkatorjuntaan

• Sallittu pohjavesialueilla
• Vaatii kasvinsuojeluainetodistuksen

Tehokkaalla nurmi-
viljelyllä kasvatat tilasi 
kannattavuutta: kun 
säilörehu on laadukasta, 
lehmät voivat hyvin. 
Tarjoamme kaiken 
tarvitsemasi nurmen 
perustamisesta sen 
lannoitukseen, 
korjuuseen ja säilöntään. 

Glyfosaatti ja Starane
rikkakasvien torjuntaan
Nyt on aika tilata glyfosaatit syksyn ruiskutuksiin. 
Valikoimissa huipputehokkaat ja laadukkaat Roundup 
ACE sekä Bronco, joissa tehoaineena kaliumsuola. 
Varmista saatavuus ja tee tilaus heti!

Nurmen lopetus pitää tehdä huolella, jotta voidaan 
perustaa uusi, laadukas nurmikasvusto.
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Raisioagron
glyfosaatit
ovat POEA-

vapaita!

Nurmen glyfosaattiruiskutus tehdään 
viimeisen sadonkorjuun tai 
laiduntamisen lopetuksen jälkeen, 
kun juolavehnässä ja heinässä on 
vähintään 3-4 vihreää lehteä. Lievä 
halla ei heikennä glyfosaatin tehoa, 
mutta kasvuston on oltava kuivaa 
ruiskutushetkellä

Muista myös OMA

Raisioagron uudet tilan OMA-rehut ja -siemenseokset 
suunnitellaan juuri sinulle, ottaen huomioon tilan omat 
tarpeet. OMA-rehut ja –nurmiseokset sopivat täsmällisesti 
tarkoitukseensa, helpottavat työstäsi, tuovat 
kustannustehokkuutta ja tukevat tilan laatu- ja 
tulostavotteita. 




