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Nimi

Reitti

Tuottajanumero Puhelin

Lääke / tarvikekaappi

5,30

6,50

51,90

77,00
5 kpl/ltk

74,00
3 kpl/ltk

63,00
5 kpl/ltk

87,00

Tilauslipuke HELMIKUUN 2018 tarjoukset
Hinnat sis. alv:n 24%Osa tuotteista toimitusmyyntinä

• koko 60 x 58 x 40
• metallinen välihylly
• ovessa säilytystasku
• paino 8,5 kg
• esim. poikimisaputarvikkeille
• seinään kiinnitettävä
• ruiskuvalettua muovia
• lukittava

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

• malli:  
 lehmä, 5 mm 
• 2-osainen

Teräksiset kytkyet
Teräskytkyet on valmistettu hitsatusta 

ketjusta, ei kierrä eikä ”kierry”.

• malli: 
 sonni, 7 mm
• 2-osainen

• malli: vasikka, 
 4,5 mm
• 1-osainen

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

Ristikytkyt alaosa

• polyamidi, 25 mm/25m

Ristikytkyt nauha

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

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

Ristikytkyt, kaulainosa, 120 cm ____ kpl  5,30
Ristikytkyt, alaosa, 170 cm ____ kpl  6,50
Ristikytkyn nauha, 25 mm/25 m ____ kpl  51,90
Kaulapanta + riimu 18 lenkkiä ____ kpl  15,80
Teräksiset ristikytkyet, lehmä 5 kpl/ltk ____ ltk  77,00
Teräksiset ristikytkyet, sonni 3 kpl/ltk ____ ltk  74,00
Teräksiset ristikytkyet, vasikka 5 kpl/ltk ____ ltk  63,00
Bats-lukko ____ kpl  3,20
Levylukko ____ kpl  5,40
Solki alaosaan ____ kpl  0,80
Katastrofilukko ____ kpl  6,00
Lääke/tarvikekaappi lukolla, muovia ____ kpl  87,00
Pyöräkola ____ kpl  210,00
Kaulapanta lehmille ketjulenkkilukitus 40 mm/130 cm ____ kpl  4,40
Kaulapanta lehmille muovilukko 40 mm/130 cm ____ kpl  6,80
Kaulapanta vasikoille muovilukko 40 mm/90 cm ____ kpl  6,30
Numerolaatta 40 mm:n kaulapantaan / kpl    0,60       • 0 ___kpl • 1 ___kpl • 2 ___kpl   • 3 ___kpl  • 4 ___kpl 

• 5 ___kpl • 6/9 ___kpl  • 7 ___kpl  • 8 ___kpl

Paniikkileikkuripakkaus ____ kpl  56,00
Texas-lypsyjakkara ____ kpl  39,30
Potkunestäjä ____ kpl  12,90
Karjaharja ____ kpl  112,00
Varaharja karjaharjaan ____ kpl  18,90

Bats-lukko

Levylukko

• hammastettu

Solki alaosaan

• köydelle
Katastrofilukko

3,20

5,40

0,80

6,00

15,80



210,00

39,30

12,90

112,00

18,90

4,40

6,80

6,30

0,60

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

Kaulapanta numerolaatoille
Lehmä, 130 cm, muovilukko  

• 40 mm x 130 cm
• 40 mm numerolaatoille
• muovilukko, KELTAINEN

•  sidontahihnat
• jousitettu

Texas-lypsyjakkara

Kumipöyrillä varustettu PYÖRÄKOLA on maitotilan todellinen monikäyttö-
laite. PYÖRÄKOLA on verraton apu niin lannan kuin rehujenkin työntelyyn.

Tekniset tiedot
Työleveys: 60 cm
Paino: n. 13 kg
Renkaat: 3.00 - 4.00 
 (25 cm x 7,5 cm), 
 ilmakumi
Runko: Kuumasinkitty
Aisan korkeuden säätö: 4 korkeutta, 
 90 - 120 cm
Valmistusmaa Suomi

Pyöräkola

Kaulapanta numerolaatoille
Lehmä, 130 cm, ketjulenkkilukitus

• 40 mm x 130 cm
• 40 mm numerolaatoille
• ketjulenkkilukitus

Kaulapanta numerolaatoille
Vasikka, 90 cm, muovilukko

• 40 mm x 90 cm
• 40 mm numerolaatoille
• muovilukko, SININEN

Numerolaatta 40 mm  
kaulapantaan

Potkunestäjä
• sivulukituksella, 
 9 mm lukitusosa

•  kuumasinkitty
• harjoissa muovinen runko
• nylon harjakset
• kiinnitys seinään tai tolppaan
• tukeva jousi

Karjaharja

Varaharja 
karjaharjaan

• pituus 540 mm
• paino n 200 g
• kädensija
• väri sininen
• kiinnitys seinään kahdella 
 kiinnikkeellä 
 (pakkauksessa 8kpl)
• myös nahka- tai
 nailonvahvikkeella vahvistetut  
 pannat katkaistavissa helposti
• soveltuu myös muiden 
 nauhojen/vöiden katkaisuun

Pakkaus sisältää:
• 4 kpl Pantaleikkureita
• 8 kpl kiinnikkeitä

Paniikkileikkuri
Tekniset tiedot

Paniikkileikkuri on apuväline kytkettyjen  
nautojen vapauttamiseen hätätilanteessa.

56,00



3 kg ämpäri, 
jossa 50 g mittamuki

• Voidaan käyttää keskeyttämättä  
 maito- tai juomarehujuottoa
• Tehokas
• Vasikoita miellyttävä maku

Vasikan ripulin ensioireisiin

Nimi

Reitti

Bioplex Ässä 5 kg ____kpl  30,50

Bioplex Ässä 12 kg ____kpl  71,00

Bioplus Ässä 5 kg, LUOMU ____kpl  34,60

Bovikalc-kalsiumlisä, 4 putkiloa/ltk ____ ltk  28,90

Bovikalc-annostelija, teräksinen ____ kpl  79,00

Benfital Plus 3 kg ____ kpl  83,00

Green Dip 2x20 litraa ____ pkt  256,00

Annostelupumppu ____ kpl  11,00

Tuottajanumero Puhelin

BIOPLEX ÄSSÄ

Sinkki-, kupari- ja seleenivalmiste  
lypsylehmille luomuruokinnassa

BIOPLUS ÄSSÄ
LUOMU

30,50
5 kg

sis. alv. 14%

KOTIMAINEN

BOVIKALC-annostelija

• Turvallinen käyttää
• Nopeatehoinen
•  Bolus on helppo antaa

Kalsiumlisä poikimisen aikaan

BOVIKALC
®

4 putkiloa/laatikko

TERÄKSINEN

Sinkki-, kupari- ja 
seleenivalmiste lypsylehmille

BENFITAL
®

-PLUS

34,60
5 kg

sis. alv. 14%

71,00
12 kg

sis. alv. 14%

28,90
sis. alv. 14%

79,00
sis. alv. 24%

83,00
3 kg

sis. alv. 14%

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

256,00
2x20 litraa

sis. alv. 24%

Tilauslipuke HELMIKUUN 2018 TARJOUKSET
OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

3 kg ämpäri, 
jossa 50 g mittamuki

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

www.finnlacto.fi (06) 4210 300



EWODIP  
Vedinsuihketiiviste

Edullinen pakkauskoko  
5 litraa
=  

30 litraa 
käyttöliuosta 

EWODIP sisältää:
• PVP-jodia – voimakas antibakteeri
• maitohappoa – tehokas ihon kosteuttaja

EWODIP toimii myös navetan ensiapuna
desinfioitaessa 
• vasikan napaa • haavoja, ruhjeita

EWODIP P on suojattava jäätymiseltä. 

Biosidivalmiste. Käytä biosideja turvallisesti. 

Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

HELMIKUUN 2018 TARJOUS

Hinta sis. alv:n 24%

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Nimi

Tuottajanumero

Reitti

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

1 osa Ewodip ja 
5 osaa vettä

TILAUSKUPONKI

EWODIP 5 litraa   _____ kpl  á 31,50 €











www.pelma.fi

TAKUULAADUKKAAT KRAIBURG-PARSIPEDIT JA -KÄYTÄVÄMATOT
KEN-parsimatot
Nappulapohjainen perusmatto. Takuu 10 v.

LOMAX reikämatto
Koko 110 x 175 cm, paksuus 2,4 cm. 
Esim vasikkakarsinoihin tai helpottamaan 
eläinten kulkua pehmeällä maaperällä, 
kehitetty erityisesti mutaisille paikoille ja 
kurakoille.

Naulatulpat 
mattoasennuksiin
Ruostumatonta terästä sis. propun ja aluslevyn.

10x80 

10x100 

120x150 cm   

120x165 cm  

1-9 kpl                10-   kpl

1-9 kpl                10-   kplRakennatko, remontoitko? 
Pyydä edustajaa tekemään tarjous tilallesi!

Katso lisätietoja 
koodin  takaa!

• Matot kaikkialle navettaan!
• KURA-, profiKURA- ja pediKURA-käytävämatot
• Yksittäiset matot ja pedit parsiin
• Rullamatot parsiin 

WINGFLEX-parsipeti 
MAKUUPARTEEN
Innovatiiviset koholiuskat saavat aikaan 
pehmoisimman tuloksen. Mukautuu täy-
dellisesti lehmän kehoon. Mukava, iholle 

ystävällinen, joustava pinta. Integroitu 
kaato maton takaosassa edistää 
pinnan kuivumista. Pituus 183 cm, 
paksuus 6 cm. Sopii 110-130 cm le-

veisiin parsiin 5 cm jaolla.  Takuu 10 v.

• Järjestelmä on säädetty erityisesti nautojen verelle

• Tarkat tulokset sekunneissa, eri liuskat glukoosille ja ketoaineille

• Yhdistelmämittari glukoosin ja ketoaineiden mittaukseen

Havaitse piilevä ketoosi 
helposti ajoissa!

• Helppokäyttöinen ja turvallinen testiliuskan poistomekanismi  

• Helppolukuinen ja iso näyttö
Naudoille

TUTUSTUMISTARJOUSHINTAAN:
Mittari + 50 kpl ketoositestiliuskoja    
        99,20

CentriVet GK
mittari

Testiliuskat:
Ketoosi 25 kpl

Glukoosi 25 kpl

Kontrollineste:
Ketoosi 2x2ml

Glukoosi 2x2 ml

Tarjoushintaisia tuotteita rajoitettu erä! 
Muista tilata myös kontrollineste!

Normaalihinnat:

ari.jylha@pelma.fi, puh. 0400 263 078

2,40
4,00

130,00/kpl 102,00/kpl

118,00/kpl

114,00/kpl

94,00/kpl

13,2061,00

13,2061,00
61,00



Toimiteaan metallisessa kantolaatikossa. 
Mukana kaksi kaasupulloa, varasuukappale 
sekä kiristysavain.Toimintalämpötila 700oC 
saavutetaan 3-4 minuutissa. Kaasusäiliöllä 
työskentelyaika 3-5 tuntia. Propaanikaasun 
ansiosta toimintavarmuus parempi myös 
kylmässä.

GasBuddex 20 mm 
kaasunupoutin +
2 kpl kaasupulloa

Sanko, teräs, 12,3 l
Mitta-asteikko kyljessä.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Hinnat sis. alv 24 %.
*Tilatoimitusmaksu 49,00/toimitus. Osa tuotteista 
Tuottajanumero       
Reitti        
Nimi        
Puhelinnumero       

Imemisenesto, piikki

Imemisenesto, 
metalli

Imemisenesto, läppä 
Keltainen Lehmännostolaite

• Esim. poikimisen yhteydessä halvaan-
tuneen lehmän nostoon, kun lehmä ei 
pääse itse nousemaan jaloilleen.

• Kumipäällysteiset metallipihdit asettuvat 
hyvin paikalleen eläimen lonkkien ym-
pärille ja  säätövara riittää isommallekin 
eläimelle (max.900kg eläimille).

• Laite kiinnitetään esim. kettinkitaljaan, 
jolla eläin vinssataan ylös.

www.pelma.fi

Butaani+propaanikaasu
varasäiliö GasBuddex 
nupouttimeen

Pötsimagneetti 
asetin 
metallinen muovinen

Pötsimagneetit
Bovimini halk. 25 mm              Normaali halk. 
nuorkarjalle 10 kpl       35 mm

Tilaa 28.2.2018 mennessä!

CentriVet
Tarjouskampanja
CentriVet GK mittari + 50 kpl ketoosimittaliuskoja _____pkt 99,20
CentriVet Ketoosikontrollineste 2x2 ml _____kpl 13,20

CentriVet GK mittari _____kpl 61,00
CentriVet Ketoositestiliuksat 25 kpl _____kpl 61,00
CentriVet Ketoosikontrollineste 2x2 ml _____kpl 13,20
CentriVet Glukoositestiliuksat 25 kpl _____kpl 61,00
CentriVet Glukoosikontrollineste 2x2 ml _____kpl 13,20

Imemisen esto muoviläppä  _____kpl 4,20
Imemisen esto S muovi _____kpl 11,90
Imemisen esto M muovi _____kpl 12,40
Imemisen esto, metallinen _____kpl 10,00
Lehmännostolaite  _____kpl 173,00
Kaasunupoutin GasBuddex + 2kpl kaasup. _____kpl 191,00
Butaani+propaanikaasu GasBuddex _____kpl 8,40
Sanko, teräs 12,3 l _____kpl 24,50
Pötsimagneetti  _____kpl 3,60
Pötsimagneetti Bovimini nuorkarjalle 10 kpl _____kpl  47,80
Pötsimagneetti asetin muovinen _____kpl 24,40
Pötsimagneetti asetin metallinen _____kpl 72,10

   1 - 9 kpl
KEN 120x150 _____kpl 118,00
KEN 120x165 _____kpl 130,00
   Yli 10 kpl
*KEN 120x150 _____kpl 94,00
*KEN 120x165 _____kpl 102,00

LOMAX reikämatto 110x175 _____kpl 114,00
Naulatulppa 10x80 _____kpl 2,40
Naulatulppa 10x100 _____kpl 4,00

191,00

24,50

S 

11,90
M 

12,40

4,20

10,00
173,00

8,40

3,6047,80

72,10 24,40



Emäksinen vuoro-
pesuaine ALKALI
Lypsykoneelle ja tilatankille AAMUISIN.

Hapan vuoro-
pesuaine ACID
Lypsykoneelle ja tilatankille ILTAISIN.

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi 
Universal Acidin kanssa. Klooripitoinen 
pesuneste, joka puhdistaa tehokkaasti 
maitojäämät, valkuaisen ja rasvan ja 
desinfioi. Nestemäisenä Alkali on helppo 
annostella - myös automaattisesti. Ei va-
hingoita laitteiston pintoja. Fosfaatiton!!

Emäksinen Alka pesee ja desinfioi te-
hokkaasti. Varma valinta automaattiseen 
annosteluun. Sopii myös robottitiloille. 
Pakkauskoot  20, 60 ja 200 litraa.

Hapanpesu Cido poistaa maitokiven lyp-
sylatitteiston putkistosta ja pinnoilta. Var-
ma valinta automaattiseen annosteluun. 
Sopii möys robottitiloille. Hapanpesua 
suositellaan muutaman kerran viikossa.
Pakkauskoot  20, 60 ja 200 litraa.

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi 
Universal Alkalin kanssa. Hapan pesu-
neste poistaa tehokkaasti maitokiveä 
ja saostumia lypsylaitteiston pinnoilta. 
Fosfori- ja rikkihapon yhdistelmä antaa 
hyvän puhdistustehon, mutta ei vahin-
goita laitteistoa. Vaahtoamaton.

Yhdistelmäpesuneste 
ALKA

Hapanpesu-
neste CIDO

Universal

Universal

Universal

Tuottajanumero    Reitti    
Nimi        
Katuosoite       
Postisoite       
Puhelinnumero       

*Tilatoimitusmaksu 49,00/toimitus. 
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Hinnat sis. alv 24%.

www.pelma.fi

Unversal Combi 
yhdistelmäpesujauhe
Emäksinen yhdistelmäpesujauhe lypsylait-
teistojen ja tilasäiliöiden puhdistukseen ja 
desinfiointiin. Soveltuu kaikille vesikovuuk-
sille. 

143,00 / 60 l

384,00 / 200 l

324,00 / 200 l

124,00 / 60 l

57,00 / 20 l

42,00 / 20 l

87,00 / 20 kg

Tilaa 28.2.2018 mennessä!
Universal yhdistelmäpesu 20 kg  ______kpl 87,00

Universal Alka 20 l _____astia 42,00
*Universal Alka 60 l _____astia 124,00
*Universal Alka 200 l  _____astia 324,00

Universal Cido 20 l _____astia 57,00
*Universal Cido 60 l _____astia 143,00
*Universal Cido 200 l _____astia 384,00

Universal Alkali 20 l _____astia 33,00
*Universal Alkali 60 l _____astia 99,00
*Universal Alkali 200 l _____astia 257,00

Universal Acid 20 l _____astia 42,00
*Universal Acid 60 l _____astia 121,00
*Universal Acid 200 l _____astia 323,00

42,00 / 20 l

33,00 / 20 l

257,00  / 200 l

99,00 / 60 l

323,00 / 200 l

121,00 / 60 l



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

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

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. Harri tekee urajyrsintää 
ympäri vuoden.

Pieni investointi urajyrsintään voi maksaa 
itsensä takaisin moninkertaisesti!

Urajyrsintä lisää pitoa betonipinnoilla niin sorkille kuin saappaille

Tilaa Pihlajan Harrilta 
URAJYRSINTÄ TIMANTTISAHAUKSELLA
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:

• Urajyrsintä kovapalajyrsimellä 4 € / m2  + alv.
• Timanttisahattuna urat ( teräväli 2 cm, urasyvyys 3 mm)      5,20 €  / m2  + alv.
+ lisäksi ainoastaan kilometrikulut

Timanttisahaus 
kohtelee betonia
“hellävaraisesti”

Voit kysyä kokemuksia tehdystä työstä 
Lilndholmin tilalta puh. 040-772 9248 

/pihlajanmonitoimi



Kuumennuskäsitellyt rehu
ratkaisut seosruokintaan!

Seosruokinnan viljan korvaamiseen ja valkuai-

sen täydentämiseen tarkoitetut kuumennuskäsi-

tellyt täydennysrehut saat toiveiden mukaan 

joko rakeisena tai mureisena olomuotona. 

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

Pakkauskoko: Irto

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

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

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

Rypsillä maito läikkymään!

Maitokolmio_Laaksojen Maitokunta_Arla Ranua_LISÄREHUT.indd   1 14.9.2017   9.46

Apunasi Hankkĳ an asiantuntĳ amyyjät:

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

Teemu Männikkö ...............p. 010 40 27956
Esa Lankila ..............................p. 010 76 84642
Heli Lassila .............................p. 010 40 27089
Jari Luotonen ........................p. 010 40 27085

Justuksen
valikoimissa

laajeneva valikoima
Suomen Rehu
säkkirehuja.

SUOMEN REHU -TUOTTEET
Helmikuu 2018

®
SOPIVA® –
Jokainen 
tila on 
erilainen!

Sopiva -tuotteet ovat auttaneet suomalaisia tiloja kehittämään tuotostaan menestyk-
sellisesti jo kuuden vuoden ajan. Jokaiselle tilalle yksilöllisesti suunniteltu uudistunut 
Sopiva® on nyt rekisteröity tavaramerkki. Haluamme onnitella kaikkia Sopiva -tuotteiden 
käyttäjiä, tästä eteenpäin tuotteesi kulkevat käsi kädessä ®-merkin kanssa. 

Sopiva -rehuratkaisu täydentää ruokinnan palaset paikoilleen. Sopiva -tuotteet suun-
nitellaan turvallisesti pitkällä ammattitaidolla, tilasi tarpeet, toiveet ja tavoitteet huo-
mioon ottaen. Liity sinäkin menestyjien joukkoon ja valitse Sopiva®!

Meijerikirje 02_2018.indd   1 10.1.2018   12.47
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sellisesti jo kuuden vuoden ajan. Jokaiselle tilalle yksilöllisesti suunniteltu uudistunut 
Sopiva® on nyt rekisteröity tavaramerkki. Haluamme onnitella kaikkia Sopiva -tuotteiden 
käyttäjiä, tästä eteenpäin tuotteesi kulkevat käsi kädessä ®-merkin kanssa. 

Sopiva -rehuratkaisu täydentää ruokinnan palaset paikoilleen. Sopiva -tuotteet suun-
nitellaan turvallisesti pitkällä ammattitaidolla, tilasi tarpeet, toiveet ja tavoitteet huo-
mioon ottaen. Liity sinäkin menestyjien joukkoon ja valitse Sopiva®!
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Confort-juomarehu

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Runsas juotto kasvattaa vasikkaa tehokkaasti. Parempi kasvu 
näkyy aikanaan korkeampana maitotuotoksena. Juoman määrä 
tulee vähentää asteittain, jotta täysrehun syönti lisääntyy ennen 
vieroitusta. Kun vasikka syö Pikku-Mullin-Herkkua vähintään 1,5 
kiloa päivässä, juotto voidaan turvallisesti lopettaa.

Jos vasikka sairastuu ripuliin, siirtää se väistämättä siemennysikää 
ja alentaa tuotosta. Ruokinnalliset ripulit johtuvat usein 
märekourun tai pötsin toiminnan häiriöistä. Likainen juomavesi ja 
astiat, liian suuri juoman kerta-annos tai nopeat juoton muutokset 
aiheuttavat usein häiriöitä. Ruokintaongelman yhtenä syynä voi 
olla huonosti sekoittunut tai liian laimea juoma. Juomarehun tulee 
liueta tasaisesti veteen, jotta ruokintahäiriöiltä vältytään.

Harmony Instant SF -juomarehu

Merjan vinkki: 

Vasikan runsas juotto
kasvattaa ensikon tuotosta

”Uudet tutkimukset 
selittävät, miksi tehokas 
juottokauden kasvu 
nostaa lehmän tuotosta. 
Maitoa erittävä 
utarekudos alkaa kehittyä 
heti syntymän jälkeen. 
Maitorauhasen solut 
hyötyvät voimakkaasta 
ruokinnasta, mikä näkyy 
kohonneena tuotoksena.”

• Maittava Confort-juomarehu
sisältää maitoperäisiä raaka-
aineita lähes 80 % . 

• Kaikki juomarehun valkuainen 
on peräisin maitotuotteista.  

• Oikein mitoitettu koostumus: 
RV  22 % ja RR 18 %. 

• Sisältää tarvittavat kivennäiset 
ja vitamiinit

• Käyttö voidaan aloittaa  heti 
ternimaitovaiheen jälkeen.

• Harmony Instant SF on 
herapohjainen juomarehu. 

• Sisältää  kasvattavaa 
maitoproteiinia 

• Probiootit vahvistavat 
pikkuvasikan suolistoflooraa. 

• Valkuaista  22 % ja rasvaa 18 %.
• Suositellaan annettavan vasikoille 

noin viikon iästä alkaen.

TONKKAPOSTI HELMIKUU 2018

Juomarehut on pakattu vahvaan kolmikerroksiseen paperisäkkiin, jonka sisin kerros on muovia. Juomarehujen 
lavakoko on 750 kg. Toimituspisteet ovat Kouvola ja Ylivieska.  Voit tilata tuotteita säkeittäin tai koko lavan.

Palautetta käyttäjiltä:

Ei soijaa 
eikä GMO-

raaka-
aineita!

UUTTA!

48,75 € 25 kg/säkki + rahti + ALV 41,25 €

Hinnat voimassa toimituksiin viikolle 9 asti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

25 kg/säkki + rahti + ALV 

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



TONKKAPOSTI TAMMIKUU 2018

Pötsimikrobiston kehitys edellyttää, että pötsiin saadaan väkirehua ja 
vettä juoton ohella. Viikon iästä lähtien puhdasta vettä ja 
vasikkatäysrehua pidetään aina vapaasti tarjolla. Vettä tarvitaan 4-6 
litraa jokaista väkirehukiloa kohden. Ensimmäinen täysrehu voi olla 
mysliä tai rakeista rehua. Alussa syönti on vähäistä, mutta pienikin 
määrä stimuloi pötsin ja mikrobiston kehitystä.

Täysrehun syönti lisääntyy vasta toisen kuukauden aikana, kun 
juoman määrää vähennetään. Näin sekä pötsi että suolisto ehtivät 
sopeutua ruokinnan muutokseen. Kun vasikka syö Pikku-Mullin-
Herkkua vähintään 1,5 kiloa, voidaan turvallisesti vieroittaa. Terve 
suolisto on välttämätön vasikalle, suojaahan se vasikkaa 
taudinaiheuttajilta sen lisäksi, että ravintoaineet imeytyvät 
suolistosta. 

Mullin-Herkku 1

Vasikan-Herkku-Mysli

Merjan vinkki: 

• Vasikan-Herkku-Mysli sisältää 
kypsennettyjä viljahiutaleita ja 
kuivattua hedelmää. Myslissä on 
terveyttä edistäviä aineksia ja se 
tekee vasikasta nopeasti märehtijän. 

Vasikan ruoansulatuksen 
kehitys vaatii väkirehua
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”Vasikan-Herkku Mysli on 
erittäin maittavaa ja se 
houkuttelee vasikan 
maistelemaan kuivaa 
rehua jopa alle viikon 
ikäisenä. Kun vasikka on 
syönyt mysliä 5-10 kiloa, 
voidaan se hyvin vaihtaa 
rakeiseen Pikku-Mullin-
Herkkuun, jonka 
ravintoainekoostumus 
tukee vasikan kasvua ja 
helpottaa vieroitusta.”

• Kypsennetty, mureinen täysrehu 
kaikille vasikoille. Sisältää kaikki 
eläimen voimakkaaseen kasvuun 
tarvitseman energian ja valkuaisen.  

• Maittava rehu kasvattaa vahvan 
hyvinvoivan eläimen

• Sisältää kivennäiset, vitamiinit ja 
hivenet

Pikku-Mullin Herkku

• Pikku-Mullin Herkku kehittää 
toimivan pötsin. Mureinen
startteri on maistuvaa ja hyvin 
sulavaa. Helppoa, työtä säästävää 
vasikan ruokintaa.

Mulli-Melli ja Kasvu-Melli TMR MYÖS
LUOMUUN

• Mulli-Melli on rakeinen ja maittava 
kalsiumkivennäinen kaikkeen kasvuun. 
Sisältää luustoa vahvistavaa kalsiumia 
ja D-vitamiinia.

• Kasvu-Melli TMR on kalsiumpitoinen, 
fosforivapaa, edullinen täyskiven-
näinen seosrehuruokintaan. Voidaan 
tarjota vapaasti ja sopii myös 
automaatille. 



Amino-Maiturit

• Varmatoimiset 
valkuaistäydennysrehut.

• Täydentävät omaa viljaa ja 
säilörehua tuottoisasti.

• Helpottaa ruokinnan 
tärkkelyspitoisuuden hallintaa. 

• Sisältävät propyleeniglykolia ja 
orgaanisia hivenaineita 

• Vähentävät ketoosiriskiä ja 
parantavat hedelmällisyyttä.

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Luomu-Maiturit

”Poikimisen jälkeisinä 
viikkoina ratkaistaan 
lehmän terveys ja 
tuotoskyky. Jos lehmän 
syöntihaluja ei saada heti 
käynnistymään, on sillä 
vakavat vaikutukset koko 
tuotoskauden 
maitomäärään ja 
tiinehtymiseen. Energian 
puutteen lisäksi 
valkuaisruokinta on liian 
niukka 3 viikon ajan 
poikimisesta. ”

Amino-Maituri säästää 
kudosten valkuaisvarastoja 
Ruokintakokeessa verrattiin eri valkuaistasoja poikimisen 
jälkeen. Vanhemmat lehmät lypsivät 5 kiloa enemmän 
saadessaan korotetun valkuaistason.

Koe osoittaa, että valkuaisen tarve on arvioitu lian pieneksi 
poikimisen jälkeen. Tämä johtaa liialliseen kudosproteiinien 
purkamiseen, jolloin sairauksien riski kasvaa. Suuri 
taloudellinen tappio muodostuu myös menetetystä 
tuotospotentiaalista. 

Kun ruokinnassa on vilja ja puolitiiviste, kannattaa Amino-
Maiturin määrä nostaa viikon kuluessa tavoitetasolle eli noin 7-
8 kiloon. Viljan määrä kasvatetaan varovaisemmin ja 7-8 kilon 
tasoon päästän vasta noin 4 viikon kuluessa.
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• Luomulehmien lypsättävät 
täydennysrehut

• Tilan tarpeen mukaan täysrehu, 
puolitiiviste tai tiiviste

• Tuovat energiaa ruokintaan
• Valkuaislähteinä rypsipuriste ja 

härkäpapu
• Irto tai 1000 kg ssk
• Toimituspaikka Liperi

Aseto-Mellit Lypsy-Melli

• Energialähteet alkulaktaatiokaudelle
• Nopeasti helppokäyttöistä energiaa 

propyleeniglykolista
• Vähentävät ketoositapauksia karjassa
• Pakkaus  kuivat 20 kg ja 1000 kg ssk
• Nestemäinen 240 kg ja 1150 kg

Merjan vinkki:

• Maistuva rakeinen kivennäinen 
lypsäville 

• Sisältää maidontuotantoon 
tarvittavan kalsiumin

• Mukana runsaasti magnesiumia, 
joten sopii myös laiduntaville

• Nestetasapainoa ylläpitävää suolaa

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
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Teho 2 - apilapitoinen nurmiseos

• Timotei Tenho 25%
• Timotei Tuukka 10 %
• Nurminata Inkeri 20%
• Eng.raiheinä Barkamaz 15%
• Rainata Felopa 10%
• Ruokonata Karolina 10%
• Puna-apila Ilte 10%

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

”Monipuolinen seos ei 
sisällä pelkästään 
käsitystä monesta eri 
kasvista, vaan siinä 
kannattaa käyttää myös 
montaa eri lajiketta, 
esimerkiksi kolmea eri 
timoteita.”

Monipuolinen
nurmiseos
Monipuolisten nurmiseosten etuna on viljelyvarmuus. Kun 
seoksessa on useita erilaisia kasveja, on äärioloissa 
varmempaa, että osa kasveista pärjää. Kahden eri lajin 
varassa olevassa nurmikasvustossa tappiot voivat olla 
suuret.

Eri lajikkeilla on erilaisia kasvuominaisuuksia ja 
ruokinnallisia hyötyjä. Toiset lajikkeet tuovat satoa ja toiset 
parantavat säilörehun ruokinnallista laatua.

Maksimoimalla kasvutavat, kasvurytmit ja juuriston 
syvyydet erilaisilla lajeilla ja lajikkeilla maksimoidaan 
resurssien käytön tehokkuus ja siten sadon määrä ja laatu.
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Triosun -aumamuovit
• Valkoinen kolmikerroksinen aumakalvo
• Valkoinen kalvo heijastaa auringon 

säteet, suojaa kalvoa ylikuumenemiselta 
ja rehua lämpenemiseltä

• Valmistettu parhaista raaka-aineista
• 115 mikroninen, helpompi käsitellä ja 

kustannustehokkaampi verrattuna 
paksumpaan kalvoon

• Monta eri leveyttä, 30 m ja 300m 
pituuksissa

Triocare -aumamuovit
• Perinteinen  150-mikroninen 

mustavalkoine aumakalvo, jossa 
käytetään EVA:ta kestävyyden 
takaamiseksi

• Valmistettu parhaista raaka-aineista 
monikerosmenetelmällä

• Kehitetty ja testattu Suomen vaativia 
olosuhteita kestäväksi

• Monta eri leveyttä, 50m ja 300m 
pituuksissa

Heikin vinkki: 

Vihantaherne-Vehnä -seos

• Arvika vihantaherne 55%
• Anniina vehnä 45%

Korjataan kokoviljasäilörehuksi. 
Valmis seos helpottaa tilan töitä 
niin pellolla kuin navetassakin.

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
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Haluatko tuottaa maitoa 
pienemmillä ostopanoksilla?

• lietelantabakteeri muuttaa lannan ravinteet kasveille  
käyttökelpoisempaan muotoon

• estää tehokkaasti lietelannoituksen aiheuttamaa rehun 
 pilaantumisriskiä säilörehunurmille
•  mahdollistaa suuremman ja laadukkaamman sadon 
•  poistaa tehokkaasti lietelannan pahan hajun
•  sekoitustarve vähenee, säästät polttoainekuluissa
  

Tilaa nyt entistäkin 
edullisempaan 
ennakkokaupan hintaan!

Onnistu rehunteossa joka säällä!

Biologinen säilöntäaine, joka toimii  
myös erittäin märällä rehulla

OptiSile Extra on suunniteltu estämään 
rehun jälkilämpiämisen siilossa ja  
ruokintapöydällä.

Petri Suihkonen Suonenjoelta on käyttänyt 
Slurrybugs -lietelantabakteeria viiden vuoden ajan.

“Bakteerin avulla hyödynnän  
lietelannan typen tehokkaasti ja samalla 

pienennän hajuhaittoja”

Tilaan ___ purkkia SlurryBugs lietelanta-
bakteeria. Purkin hinta on 198€/kpl. Hinta alv 0%. 
Hintaan lisätään alv. 24%.
Yksi laatikko sis. 4 purkkia ale -10%

Tilaan ___ purkkia OptiSile Extra -rehunsäilöntä-
ainetta ennakkokaupan hintaan 75€/100g purkki. 
Hinta alv 0%. Hintaan lisätään alv 14%.  
Toimitus toukokuu 2018. 
Maksu viimeistään maaliskuussa 2018.

Tilaan ___ purkkia OptiSile Extra -rehunsäilöntä-
ainetta ennakkotilaushintaan 80€/100g purkki. 
Hinta alv 0%. Hintaan lisätään alv 14%. 
Maksu toimituksen jälkeen 2018. 
Toimitus toukokuu 2018.

Tuottaja nro:

Nimi

Osoite

Puhelin

Tutustu tuotteisiin osoitteessa 

vihtarinkone.fi

Maahantuonti: 
Vihtarin Kone Oy, 
puh. 040 9600 600

Nyt on
lietelantabakteerien
aika!


