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KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

Nimi

Reitti

Tuottajanumero Puhelin

Kuitukankainen Meijerin Lypsypyyhe 
100 kpl/pkt  _____ pkt 17,00 €/pkt

Meijerin Arkki kertakäyttöinen Lypsypyyhe 
150 ark/pss, 8 pss/ltk  _____ ltk 44,10 €/ltk

Puuvillainen Meijerin Lypsypyyhe 
10 kpl/pss, 20 pss/ltk  _____ ltk 15,10 €/ltk

Lypsypyyhe Kostea 
1000 ark/ltk  _____ ltk 23,00 €/ltk

Meijerin Mikropyyhe 25 kpl  _____ ltk 26,10 €/pkt

Beta-lypsyliina 50 kpl  _____ ltk 11,50 €/pkt

Sanko 2-osainen  _____ kpl 24,00 €/kpl

• aukko (2x) 40 x 13 cm
• korkeus 24 cm
•  tilavuus 2 x 10 l

Kaksiosainen 
pyyhesanko

• täysin synteettinen Meijerin® 
MIKRO-pyyhe on kehitetty 
erityisesti vedinten ja utareiden 
puhdistukseen 

• poistaa tehokkaasti mikrobien 
kasvualustaa 

• imee vettä neljä kertaa painon-
sa määrän 

• puhdistaa pienellä puristusvoi-
malla

• peseytyy helposti 
• koko: 32 x 32 cm

Mikropyyhe

Tilauslipuke TAMMIKUU 2019 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

Ylivoimainen
kestävyys!

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

Kuitukankainen
lypsypyyhe

17,00
100 kpl/pkt 26,10

25 kpl/pss

24,00
kpl

• sitoo miellyttävästi pesuveden 
lämmön ja pysyy pitkään lämpi-
mänä

• konepestävä
• erittäin kestävä

Puuvillakankainen
lypsypyyhe

15,10
200 kpl

• arkkikoko on 23x25 cm
• pakkauksessa pullollinen klor-

heksidinipohjaista desinfiointi-
ainetta valmiina

• pakkauksessa 1000 arkkia 
rullalla

Kostea lypsypyyhe

23,00
1000 arkkia

• lypsy- ja yleisliina
• koko 40 x 40 cm
• hyvä lämmönpitävyys
• helppo puhdistuvuus
• tukeva ja erittäin kestävä
• pakkauksessa 50 pyyhettä

Beta-lypsyliina

11,50
50 kpl/ltk

• kertakäyttöisen liinan  
koko on 21 x 25 cm

• liinat on taiteltu  
annostelijalaatikkoon sopiviksi

• 8 pss x 150 kpl
• 1200 arkkia laatikossa

Pehmeä  
arkkilypsypyyhe

44,10
1200 arkkia
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Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

Ei sisällä  
PHMB:tä

Nimi

Reitti

Tuottajanumero Puhelin

Meijerin Vedinspray  
10 litraa: 75 astiaa/lava  _____ kpl 39,90 €/ast.

Meijerin vedinspray 
30 litraa: 24 astiaa/lava  _____ kpl 107,00 €/ast.

Meijerin Vedinspray  
200 litraa (hinta sis. rahti)  _____ kpl 646,00 €/ast.

Repiderma sumute, 250 ml  _____ kpl 23,80 €/plo

Vedinkastopullo RJP  _____ kpl 10,30 €/plo

Vedinsuihkepullo  _____ kpl 7,70 €/plo

Meijerin Nelisan 300 g tuubi  _____ kpl 5,20 €/tuubi

Meijerin Nelisan 2,5 L riippupullo  _____ kpl 32,30 €/plo

Tilauslipuke TAMMIKUU 2019 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

Kotimainen, hoitava, 
käyttövalmis liuos

Kotimainen, 
antiseptinen käsi-, 
vedin- ja haavavoide

Auttaa ehkäisemään utaretuleh-
duksia. Karkottaa kärpäset veti-
mien pinnalta. Hoitaa vedinihoa.

Vedinspray

Nelisan

Vedinkasto- 
pullo RJP

Vedinsuihke- 
pullo

39,90
10 litraa

5,20
300 g

10,30 7,70

107,00
30 litraa

32,30
2,5 litraa

646,00
200 litraa

Neste ei palaa astiaan

•  Käytetään akuuteissa 
tapauksissa.

• Nopeuttaa haavojen 
paranemista.

• Voidaan käyttää myös 
ulkoisiin utaretulehduksiin, 
nupoutuksen jälkeiseen 
hoitoon ja vasikoiden 
napatulehduksen estämiseen.

Repiderma hoitospray

Intra Hoof-Fit 
sorkanhoitojärjestelmä
• Kokonaisvaltainen sorkanhoitojärjestelmä
• Vaikuttavina aineina sinkki- ja kuparikelaatit
• EI SISÄLLÄ ANTIBIOOTTEJA – ei varoaikaa
• Ei ympäristömyrkkyjä

EHKÄISE1 SUOJAA2 PARANNA3

23,80

200 litran hinta sisältää rahdin tilalle toimitettuna.



Finnlacto Oy:n markkinoimat käärintämuovit valmistaa Aspla Sa, joka on osa Armando Alvarez 
groupia. Armando on yli 400 000 tonnin vuosituotannollaan maailman suurimpia muovin jalos-
tajia. Maatalouskalvoissa yritys on maailman suurin.
Kaikki Power-käärintämuovit valmistetaan huippumodernilla 5- ja 7-kerros puhallustekniikalla. 
Monikerrosteknologia mahdollistaa juuri oikeiden ominaisuuksien sijoittamisen oikeisiin kohtiin. 
Näin varmistetaan, että kalvojen mekaaniset ja rehunsäilönnälliset ominaisuudet ovat huippu-
luokkaa. Kaikista FarmWrap-käärintäkalvoista on saatavilla viralliset EN-testitulokset.

• Perinteinen 1500m rulla
• Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
• Ongelmaton käärintä kaikissa koneissa
• 5-kerros teknologia

Värit valk., vihreä, musta
Rullan pituus 1500 m
Leveydet 750 mm
Paksuus 25 µ (micron)
Teknologia 5-kerros

FarmWrap – 1 500 m

• 10% enemmän metrejä rullassa
• Vähemmän rullan vaihtoja
• Vähemmän pakkausjätettä
• Edullinen metrihinta
• 7-kerros teknologia antaa erinomaiset mekaaniset 

ominaisuudet, mm. minimaalinen hapenläpäisy

Värit valk., vihreä, musta
Rullan pituus 1650 m
Leveydet 500, 750 mm
Paksuus 22 µ (micron)
Teknologia 7-kerros

FarmWrap XL – 1 650 m

5 kerrosta
• UV-suoja
• Paremmat mekaaniset ominaisuudet
• Tarkemmat toleranssit
• Parempi happisulku
• Parempi liimautuvuus

7 kerrosta
• UV-Suoja
• Paremmat mekaaniset ominaisuudet
• Tarkemmat toleranssit
• Parempi happisulku
• Parempi liimautuvuus
• Premium-suorituskyky
• Markkinoiden vahvimmat tuotteet 

Käärintämuovit

*Laskelmat perustuvat pyöröpaalimuotoon 1,20 x 1,20 m paaleihin ja käärittynä kuudella 
kerroksella muovia. **Tikkatesti UNE-EN-ISO 7765-1 Method A. ***Ruotsalainen sertifikaatti 
EN14932. Testi, jossa mitataan valmiin paalin ilmatiiveyttä. EN 14932 suositus <60.
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Pa
al

ej
a 

pe
r r

ul
la

Pi
tu

us

Pa
al

in
 il

m
at

iiv
iy

s*
**

Ke
rr

ok
si

a

Ti
kk

at
es

ti*
*

16
50

 m

n.
 9

0

7

35
0 

gr

25
 (+

10
 %

)

FarmWrap

Pa
al

ej
a 

pe
r r

ul
la

Pi
tu

us

Pa
al

in
 il

m
at

iiv
iy

s*
**

Ke
rr

ok
si

a

Ti
kk

at
es

ti*
*

15
00

 m

n.
 8

0

5

25
0 

gr

22

Tilaukset ja lisätiedot: www.finnlacto.fi • 064 210 300

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSASUOJAUSPremium



VILOMIXIN TUOTTEILLA POTKUA KESKITALVEEN!

ANNOSPISTOOLI

  

43,00
 sis. alv. 24%

TILAUSKUPONKI
TAMMIKUU 2019 (Osa tuotteista toimitusmyyntinä)

Biorumin 5 kg kpl 29,00

Minergel 5 l kpl 31,10

Minergel 4x450 ml kpl 15,50

Annospistooli kpl 1 kpl 43,00

ADE-Plus 5 L kpl 26,50

E-Plus 5 L kpl 19,80

ADE-Plus rae 20 kg kpl 21,50

Seleeni E-Plus rae 15 kg kpl 14,50

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Lisätietoja tuotteista
www.vilomix.fi

BIORUMIN
Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobitoimintaa 
edistävä ja ruokintaperäistä pötsin happamuut-
ta tasapainottava puskurijauhe märehtijöille. 

Käytetään voimakkaan viljaruokinnan tai äkilli-
sen ruokinnan muutoksen aikana.

MINERGEL
Suun kautta annettava, runsaasti kalsiumia ja 
magnesiumia sisältävä geelimäinen erikoisruo-
kavalio poikimahalvausriskin vähentämiseen. 

Minergel ei sisällä ruoansulatuskanavaa ärsyt-
täviä aineosia. Tuote sopii myös täydentämään 
eläinlääkärin antamaa poikimahalvaushoitoa.

5 kg 

29,00
sis. alv. 14%

ADE-PLUS
Erityisesti nautakarjalle sopi- 
vassa suhteessa vitamiineja 
sisältävä nestemäinen vita-
miiniesiseos.

ADE-PLUS RAE
Rakeistettu esiseos nautakar- 
jan vitamiinitasapainon tur-
vaamiseksi. Uudistettu koos-
tumus sisältää tarpeiden mu- 
kaisesti A-, D- ja E-vitamiineja 
ja lisäksi seleeniä, josta osa on 
hyvin imeytyvässä orgaani-
sessa muodossa.

E-PLUS
Runsaasti seleeniä ja E-vita-
miinia sisältävä vahva vitamii-
niliuos erityisesti vastapuidun 
tai tuoreena säilötyn viljan 
täydentämiseen.

SELEENI E-PLUS RAE
Rakeistettu täydennysrehuse-
os erityisesti vastapuidun ja 
tuoreena säilötyn viljan täy-
dentämiseen. Tuote sisältää 
myös seleeniä, josta osa on 
hyvin imeytyvässä orgaani-
sessa muodossa.

15 kg

14,50
sis. alv. 14%

5 L 

26,50
sis. alv. 14%

20 kg 

21,50
sis. alv. 14%

5 L 

19,80
sis. alv. 14%

4x450 ml 

15,50
sis. alv. 14%

5 L 

31,10
sis. alv. 14%



Pitkäaikaisena maidontuottajana Harri 
Pihlaja tuntee eläimet ja tuotantotilat. 
Ympäri vuoden tehtävä timanttisahaus 
hoituu kätevän kokoisilla koneilla, am-
mattitaidolla ja navetan tuotantoa mah-
dollisimman vähän häiriten. Jyrsimet 
ovat polttomoottorikäyttöisiä, jolloin 
sähköjohtoja ei tarvita.

TIMANTTISAHAUS

LIPSUUKO 
SAAPAS?

LIUKUUKO 
SORKKA?

Lisätiedot ja tilaukset: 
HARRI PIHLAJA
045 268 5380 tai 040 512 0223

/pihlajanmonitoimi

TIMANTTI-
SAHAUS VAIN 

5€/m2

tuo lisää pitoa navetan betoni-
lattialle ja ritiläpalkeille!
• Timanttisahaus 5,00 €/m2 
• Kilometrikorvaus 0,50 €/km, laskutus yhteen suuntaan

Kokemuksia timanttisahauksesta Lindholmin tilalta p. 040 772 9248



Teemu Männikkö
p. 010 40 27956

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Heli Lassila
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Tuotetiedot • Verkkokauppa •

Tietoa ruokinnasta ja eläinterveydestä:

hankkĳ a.fi

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA 
LAAJENEVA VALIKOIMA 

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA.

HANKKIJAN REHUT 
MEIJERISTÄSI Tammikuu 2019

Täydennä viljavarastot laadukkailla viljakomponenteilla!

Teollisen kuumennuksen ansiosta viljan ohitusvalkuaisen määrä kasvaa ja siten se on 
paremmin hyödynnettävissä kasvuun ja tuotokseen. Monipuoliset viljakomponentit 
tasaavat pötsin käymisen vaihteluita ja laskevat hapanpötsin riskiä erityisesti korkeilla 
väkirehutasoilla. Ostaessasi kuumennuskäsiteltyjä viljakomponentteja, tiedät mitä ostat: 
tuotteen ruokinnallinen ja hygieeninen laatu pysyy syöttökerrasta toiseen tasaisena.

TARKISTA TUOTTEIDEN HINNAT OMALTA 
RUOKINTA-ASIANTUNTIJALTASI!

Vaihda 
laadukkaaseen 
viljaan, nosta 
maitotuotosta 
+1 kg/lehmä/

päivä!

  VILJASEOS 

Korkeaenerginen kotoisen 
viljan korvaaja
• Vahvasti tärkkelysenergiaa
•  Vastaa energiavahvuudel - 

taan hyvälaatuista ohraa
•  Mureisena sekoittuu hyvin 

seokseen

Energia MJ/kg ka 13,1 

RV % ka 12,9

OIV g/kg ka 95

Tärkkelys g/kg ka 520

Ohra

  MAISSISEOS   KUITUSEOS 

Lisää tehoa ruokintaan 
pötsiä kuormittamatta
•  Väkevä energialisä 

seokseen
•  Maissi vähentää pötsin 

happamoitumista 
hitaammin sulavan tärkke-
lyksensä ansiosta

•  Mureisena sekoittuu hyvin 
seokseen

Monipuolista täydennystä 
seokseen
•  Sulavia kuituja leseestä ja 

leikkeestä, viljaa sekä 
hieman rypsiä

•  Mureisena sekoittuu hyvin 
seokseen

Energia MJ/kg ka 13,8 

RV % ka 10,3

OIV g/kg ka 102

Tärkkelys g/kg ka 480

Energia MJ/kg ka 12,6 

RV % ka 18

OIV g/kg ka 105

Tärkkelys g/kg ka 360

Maissi

Olomuoto: Mure
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Enemmän rasvaa, 
parempi maitotili

Kun maidon perushinta laskee, on löydettävä 
uusia keinoja tuottavuuden turvaamiseksi. 
Me Raisioagrolla olemme kehittäneet sinulle 
rehuja, joilla saat tuotannostasi kannattavampaa. 
Avain asemassa on rasva, josta meijerit maksavat 
jatkossa parempaa hintaa.

Uudet Maituri- ja Opti-pitoisuusrehumme 
sekä Benemilk nostavat tutkitusti maidon 
rasva- ja valkuaispitoisuutta tavalla, joka 
näkyy maitotilissä.

Pyydä asiakkuusvastaavaasi näyttämään 
€KM®-laskurilla, paljonko pitoisuuksien 
muutos vaikuttaa sinun tilallasi.

Enemmän rasvaa,
parempi maitotili

Kun maidon perushinta laskee, on löydettävä 
uusia keinoja tuottavuuden turvaamiseksi.
Me Raisioagrolla olemme kehittäneet sinulle 
rehuja, joilla saat tuotannostasi kannattavampaa.
Avainasemassa on rasva, josta meijerit maksavat 
jatkossa parempaa hintaa.

Uudet Maituri- ja Opti-pitoisuusrehumme
sekä Benemilk nostavat tutkitusti maidon
rasva- ja valkuaispitoisuutta tavalla, joka
näkyy maitotilissä.

Pyydä asiakkuusvastaavaasi näyttämään
€KM®-laskurilla, paljonko pitoisuuksien
muutos vaikuttaa sinun tilallasi.

jatkossa parempaa hintaa.

Uudet Maituri- ja Opti-pitoisuusrehumme
sekä Benemilk nostavat tutkitusti maidon
rasva- ja valkuaispitoisuutta tavalla, joka
näkyy maitotilissä.

Pyydä asiakkuusvastaavaasi näyttämään
€KM
muutos vaikuttaa sinun tilallasi.

Enemmän rasvaa,
parempi maitotili

Me Raisioagrolla olemme kehittäneet sinulle
rehuja, joilla saat tuotannostasi kannatta-
vampaa.

Avainasemassa ovat pitoisuudet, joiden 
nousu mahdollistaa paremman maitotilin. 
Uudet Maiturit- ja Opti-pitoisuusrehut sekä 
Benemilk nostavat tutkitusti maidon rasva- 
ja valkuaispitoisuuksia.

Pyydä asiakkuusvastaavaasi näyttämään
€KM®-laskurilla, paljonko pitoisuuksien
muutos vaikuttaa sinun tilallasi.


