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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

LINIMENTIT AUTTAVAT PITÄMÄÄN SOLULUVUN KURISSA
Aloe Veralla on mikrobisia ja tulehduksia ehkäiseviä ominaisuuksia.
Se nopeuttaa ihovammojen paranemista ja ylläpitää ihon luonnollista kosteustasapainoa. Aloe
Vera rauhoittaa, ravitsee, pehmentää ja edistää ihon uusiutumista.

Vedinspray

Viherlinimentti
 KAKSITEHOINEN, jäähdyttävä ja


verenkiertoa lisäävä geelimäinen
tuote, joten helppo käyttää
sisältää eukalyptusöljyä sekä hiukan
kamferia

Tervalaastari
 wanhan kansan perinne
uudessa muodossa

 suojaa haavan
 ehkäisee eläintä nuolemasta haavaa
 karkottaa kärpäsiä

1l

12,30

Kotimainen, hoitava, käyttövalmis liuos
auttaa ehkäisemään utaretulehduksia
karkottaa kärpäset vetimien pinnalta
hoitaa vedinihoa
vaikuttava-aine klooriheksidiini
hoitava aine glyseroli







10 l

41,40
30 l

109,30

200 ml

5,70

Jäälinimentti
 kivun lievittämiseen eläinten

lihasrevähdyksissä ja venähdyksissä

 alentaa turvotusta ja nopeuttaa

500 ml

12,80

paranemista

Kylmäspray
 nupoutuksen jälkeiseen viilentämiseen
 laskee turvotusta lihaksissa ja nivelissä

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti
tilausvaiheessa.

200 ml

7,20
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LOKA/YLEISPUMPPU RE250

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

 Edullinen rst/valurautainen pumppu
 Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
 Mahtuu pieneen tilaan
 Säädettävä pintavippa
 Nostokorkeus 7,5 m
 Teho 250 W, jännite 230 V
 Max. partikkelikoko 15 mm
 Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
 Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

 Rst/valurautainen lokapumppu
 lokakaivoille, robotin pesuvesille,
puristenesteelle, virtsalle yms.

154,00

Asennettavissa jopa
300 mm kaivoon

LOKA/YLEISPUMPPU RE450
lyhyille pumppausmatkoille

 Kohteisiin, joissa neste on vaikeasti

salaojakaivoihin yms.
Säädettävä pintavippa
Nostokorkeus 8,5 m
Tuotto 200 l/min
Teho 450 W, jännite 230 V
Max. partikkelikoko 25 mm
50 mm letkulähtö mukana
Mitat 260x195x500 mm, paino 18,5 kg

Malleissa
RE450 ja RE750
asennusjalka
ehkäisee
imuaukon
tukkeutumista
heinästä,
kutterista tms.

378,00

LOKAPUMPPU RE1300,
Repiväpumppu

 Puristenesteelle, lypsyasemalle,








 Säädettävä pintavippa
 Nostokorkeus 9 m
 Tuotto 333 l/min
 Teho 1,1 kW, jännite 230 V
 Max. partikkelikoko 35 mm
 50 mm letkulähtö mukana
 Mitat 275x225x560 mm
 Paino 23,5 kg



254,00










pumpattavaa ja pumpattavat määrät
ovat suuria.
Repijäterä mahdollistaa pitkiä kuituja
sisältävien nesteiden pumppaamisen
ja estää imuaukon tukkeutumisen.
Pintavippaohjaus.
Letkulähtö 50 mm.
Teho: 1,3kw, virta: 220/50Hz
Max tuotto: 300L/min
Max nostokorkeus: 12m
Sähkökaapelin pituus: 6m
Poistoliitin halkaisija: 50mm
Paino: 25,5kg

694,00

Flygt DXGM repivä uppopumppu
 Käyttökohteet: puhdistamot, harmaat

LOKA/YLEISPUMPPU RE750
pitkille pumppausmatkoille
 Maanrakennustöihin, lokakaivoihin,








puristenesteelle, lypsyasemalle,
salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.
Säädettävä pintavippa
Nostokorkeus 12 m
Tuotto 300 l/min
Teho 750 W, jännite 230 V
Max partikkelikoko 25 mm
50 mm letkulähtö mukana
Mitat 260x195x540 mm, paino 19,5 kg

302,00






Kaikissa repijäterättömissä pumpuissa











vedet, lokakaivot yms. pitkäkuituiset
nesteet, robotille yms.
Teho 1,1 kw, jännite 230v
Tuotto 130 l/min
Repijäterä
Kaapeli 10 m
Lähtö 25 mm sisäkierre
Pintavippa
Korkeus 446 mm
Leveys 195 mm
Paino 20 kg

1096,00

Jamaica vedenpoistoletku VJ
 51 mm, sopii pumppuihin
RE450, RE750 ja RE1100

valurautainen juoksupyörä
Kaikissa pumpuissa sisäänrakennettu lämpösuoja
Kaikista pumpuista vähintään 7 vuoden kokemus
Pintavipalla säädettävä käynnistymiskorkeus

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti
tilausvaiheessa.

 32 mm, sopii

10 m + HST-kiristin

40,00

10 m + HST-kiristin

pumppuun RE250

40,00
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Zone 2 High+ S3

Kenkäparin ostajalle
kotimaiset Lehmäsukat kaupanpäälle!

Uudistettu Zone-tuoteperheen
nilkkuri metallittomalla varvassuojalla ja naulaanastumissuojalla.
Päällinen on kestävää nahkaa ja
mikrokuitua. 3D-dry®-vuori hengittää pitäen jalat kuivina. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.
Lisätukea tarjoaa memory foam
-nilkkasuoja, joka mukautuu lämmön vaikutuksesta käyttäjän jalan
muotoihin.

 Koot 36 - 38
 Koot 39 - 47

 konepestävät
 60% merinovilla, 20% polyamidi,
15% polypropyleeni, 5% lycra

154,00

Fly Black
Sporttiset Fly-ammattilaisjalkineet
ovat markkinoiden ainoat EN ISO
20347 -ammattijalkinestandardin mukaiset jalkineet, joissa on
nyt FlexEnergy-joustoelementti.
FlexEnergy-kantavaimennus sitoo
syntyvää liike-energiaa ja yli 55 %
energiasta palautuu askellukseen.
Hengittävä 3D-dry®-vuori ja Sievi
Comfort -pohjallinen pitää jalkasi
kuivina ja raikkaina koko päivän
ajan. ESD-hyväksytty.

Sievi Roller+ S3
Varustettu helppokäyttöisellä ja
kestävällä, patentoidulla BOA®kiristysmekanismilla antaen mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille:
vain rullan pyöräytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden juuri
sinun jaloillesi sopivaksi. Jalkineet
ovat myös nopeat ja helpot riisua:
nauhoitus vapautuu vaivattomasti
nostamalla rullaa.

 Koot 39 - 47

 Koot 35 - 38
 Koot 39 - 47

148,00

Roller High+ S3

Fly Red

Varustettu helppokäyttöisellä
Boa®-kiristys-mekanismilla: vain
rullan pyöräytys ja saat säädettyä
istuvuuden juuri sinun jaloillesi
sopivaksi. Komposiittivarvassuoja
ja teräksinen naulaanastumissuoja.
Pohjamateriaalina kaksikerros PU/
TPU.

Sporttiset Fly-ammattilaisjalkineet
ovat markkinoiden ainoat EN ISO
20347 -ammattijalkinestandardin mukaiset jalkineet, joissa on
nyt FlexEnergy-joustoelementti.
FlexEnergy-kantavaimennus sitoo
syntyvää liike-energiaa ja yli 55 %
energiasta palautuu askellukseen.
Hengittävä 3D-dry®-vuori ja Sievi
Comfort -pohjallinen pitää jalkasi
kuivina ja raikkaina koko päivän
ajan. ESD-hyväksytty.

Memory Foam -nilkkasuoja ehkäisee nilkkavammoja tukemalla jalkaa ja vaimentamalla nilkkaan kohdistuvia iskuja.

 Koot 35 - 38
 Koot 39 - 47

96,00

 Koot 35 - 38
 Koot 39 - 47

168,00

96,00

SIEVI-kevytsaappaat ovat mukava ja turvallinen ratkaisu märkiin olosuhteisiin. Polyuretaani-mikrosolurakenteen ansiosta erittäin kevyet ja käytössä miellyttävät. FlexStep-joustopohja ja alustaan hyvin ottava pohjakuviointi lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Kestää navettaolosuhteissa merkittävästi
paremmin kuin kumi. Sopii suomalaiseen jalkaan. Erinomainen lämmöneristyskyky. Kestää öljyä ja useita kemikaaleja. Pohjaosa helppo puhdistaa.

LIGHT BOOT OLIVE S4
 Teräsvarvassuoja
 Koot 35 - 47

LIGHT BOOT FLARE s4
 Teräsvarvassuoja
 Koot 35 - 43

65,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti
tilausvaiheessa.

65,00

LIGHT BOOT BLACK O4
 Pohjamateriaalina
kaksikerros PU/PU

 Koot 35 - 47

62,00
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Meijerin® Toukkatuho

Bovikalc® Dry

Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa.
Vaikuttaa kärpästoukkiin estäen niiden
kehittymisen aikuisiksi. Valmiste ei
tehoa lentäviin kärpäsiin.

Parempi laskeutuminen
umpikauteen
Mahdollisuus vähentää
umpeenpanon aiheuttamaa
stressiä. Bovikalc® Dry on
umpeenpantaville lypsylehmille tarkoitettu suun kautta
annettava anionisia kivennäisaineita sisältävä täydennysrehu.

 Vesiliukoinen, valkoinen rae,
säilytettävä kuivassa

 Käytetään sellaisenaan tai veteen
sekoitettuna.

 Levitä kohteisiin, joissa kärpästoukat




kehittyvät tai joissa kärpästoukkia on
havaittu.
Käyttömäärä 250 g valmistetta/10 m²
käsiteltävä pinta-ala
Tehoaine: Syromatsiini 20 g/kg
Myyntilupa TUKE-2017-BTA-002

5 kg sanko

118,00

Miten Bovikalc® Dry toimii?
Bovikalc® Dry vähentää maidontuotantoa
umpeenpantaessa. Suun kautta annettu
kapseli hajoaa pötsissä 30 minuutissa, jolloin anionisuolat vapautuvat ja imeytyvät,
mikä vaikuttaa lehmän happo-emäs-tasapainoon. Maidontuotannon väheneminen
perustuu ohimenevään metaboliseen asidoosiin.

Antiben-liuos
Entsyymivalmiste, joka hajottaa antibioottijäämät maidosta beetalaktaamihoidon ja sitä seuraavan varoajan
aikana.

Tutkittu teho
Bovikalc® Dry -valmistetta saaneilla lehmillä on umpeenpanon jälkeen merkittävästi pienempi maidon aiheuttama utareen paine ja enemmän makuulla vietettyä
aikaa kuin kontrolliryhmällä.

Antipenillä käsitelty maito
ei aiheuta penisilliinille vastustuskykyisten bakteerikantojen
muodostumista ympäristössä tai
eläimessä, jolle maito juotetaan
ei häiritse vasikan ruoansulatuskanavan normaalin bakteerikannan
muodostumista.




Liuoksella käsiteltyä maitoa ei saa
käyttää ihmisravinnoksi

1o ml

24,90

Bovibolus®-kapseli

Bovibolus® Magnesium

 pinnoitettu selluloosasta







4 kpl/pkt

38,00

valmistettu kapseli
tarkoitettu jauhe- tai raemaisten
aineiden annosteluun naudoille
sopii metalliseen kalsiumkapselin
annostelijaan
alkaa sulamaan heti kostuttuaan
lehmän suussa
liukuu helposti ja ärsyttämättä
lehmän pötsiin
kapselin sisällä oleva aine
vapautuu nopeasti pötsiin
älä annostele halvaantuneelle
lehmälle, jonka nielemisrefleksi
voi olla heikentynyt

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti
tilausvaiheessa.

Uusi, suositusten mukainen magnesiumlisä naudalle. Ainoa magnesiumin saannin nopeaan lisäämiseen tarkoitetuista naudoille saatavilla olevista valmisteista, joka täyttää yleisesti hyväksytyt suositukset (Lindberg, Reinhardt et al., Chapinal et al., Goff, Rautala).

 100% magnesiumoksidia
 Ei side- tai täyteaineita
 Yksi bolus päivässä
 Annospussit 10x100g
 Annospussin sisältö

10 kpl / ltk

22,60

tyhjennetään Boviboluskapseliin, bolus
annostellaan naudan
nieluun bolusannostelijan
avulla.

10 kpl / ltk

21,40
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NYT ON KIVENNÄISKAUPAN AIKA!
Nyt on hyvä hetki päivittää omat kivennäiset ajan tasalle.
Hankkijan kivennäiset suunnitellaan aina tutkitusti
tehokkaista raaka-aineista, kokonaisuus huomioon ottaen.
Esimerkiksi Lypsykivennäinen Mg+ sisältää myös
magnesiumfosfaattia, jolloin varmistetaan tärkeiden
vitamiinien säilyvyys kivennäisessä koko varastoinnin
ajan. Laadukas kivennäinen varmistaa mm. hivenaineiden
imeytymisen kaikissa olosuhteissa, ja mahdollistaa
huipputuloksen.

Onnistuneen kivennäisruokinnan vaikutuksen
havaitset ajan kanssa! Tilaa vähintään 1200 kg
Hankkijan kivennäisiä 30.4.2021 mennessä,
saat nauta-aiheisen seinäkellon.

Seinäkello valmistetaan Suomessa kotimaisesta
koivuviilusta. Tilauksen yhteydessä voit valita kellotaulun joko lihanaudan tai lypsylehmän kuvalla.

Vain suorat tilatoimitukset.

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA
HYVÄ VALIKOIMA
HANKKIJAN SÄKKIREHUJA
Teemu Männikkö
p. 010 40 27956

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Liity
Hankkijan rehut
-ryhmään

Airi Sallinen
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

KOTIMAINEN UUTUUSTUOTE

VALMISTETTU
SUOMESSA

POIKIMAHALVAUSRISKIN

PIENENTÄMISEEN

Yksi 200 g bolus sisältää
45 g kalsiumia

Erityisravinnoksi tarkoitettu
täydennysrehu lehmille

josta 34 g kalsiumkloridista
ja 11 g kalsiumsulfaatista
NOPEA VAIKUTUS

FinnHoof Calcium Bolus liukenee nopeasti ja
imeytyy tehokkaasti lehmän verenkiertoon
nostaen veren kalsiumpitoisuutta.

TURVALLINEN

FinnHoof Calcium Bolus on pinnoitettu
rasvakalvolla, joka suojaa ruokatorvea ja
etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

Koostumus: Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikkahapolla esteröityjä rasvahapoista peräisin olevia mono- ja diglyseridejä.
Ravintoaineet: Kalsium 23 %, kosteus 32 %.

Kustannuksia ja ympäristöä säästävät pakkaukset tilojen tarpeisiin:
Bolusannostelija,
metallia

FinnHoof
Calcium Bolus

26,60
4 x 200 g

FinnHoof
Calcium Bolus

114,50
20 x 200 g

FinnHoof
Calcium Bolus

494,00

30,90

Soveltuu eri boluksien
annosteluun.

kappale

Hinnat sis. alv.: Calcium Bolus 14 %, Bolusannostin 24 %.
Tarjous on voimassa huhtikuu 2021.

TILAUSKUPONKI
---------- pkt

FH Calcium Bolus 4 x 200 g

26,60

---------- pkt

FH Calcium Bolus 20 x 200 g

114,50

---------- pkt

FH Calcium Bolus 100 x 200 g

494,00

---------- kpl

Bolusannostelija, metallia

Tuottaja nro

Reitti nro

Nimi

100 x 200 g

Puh.

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola
+358 (0)20 765 9580
teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi
www.teollisuushankinta.fi

Osoite

LAAKSOJEN MAITOKUNTA

30,90

Kirjoittaja: Heikki Kemppi. Vuonna 2012 Heikki palkittiin
Eläinlääkäriliiton Eläinten hyvinvointipalkinnolla.

Häiriö lehmän kalsiumaineenvaihdunnassa
aiheuttaa taloudellisia
menetyksiä korkeatuottoisissa karjoissa
Poikivan lehmän veren kalsiumtaso
laskee aina poikimisen yhteydessä,
on sitten kyse vanhemmasta tai
nuoremmasta lehmästä. Poikimisen
yhteydessä kalsiumia erittyy paljon
ja nopeasti ternimaitoon, eikä lehmän aineenvaihdunta ehdi korvaamaan sitä riittävästi. Vanhemmilla
lehmillä tilanne saattaa johtaa halvaukseen mutta nuoremmillakin
alentunut kalsiumtaso vaikutta piilevänä sekä tuotokseen että terveyteen. Piilevät oireet jäävät usein
huomaamatta.
Piileviä kalsiumvajauksen oireita
ovat ruokahaluttomuus, asetonitauti eli ketoosi, juoksutusmahan
ongelmat, heikompi tiinehtyvyys,
maitotuotannon lasku, jälkeisten
kiinnijääminen.
Poikimahalvauksen riskiä voidaan
vähentää antamalla lehmälle suun
kautta kalsiumvalmisteita poikimisen aikaan sekä sen jälkeen 1 – 3
vuorokauden ajan.
Tehokkaimpia valmisteita ovat kalsiumkloridia sisältävät tuotteet.
Kalsiumkloridi imeytyy tehokkaasti
lehmän verenkiertoon ja nostaa
veren kalsiumpitoisuutta.

Valmistaja:
FINNHOOF OY
www.calciumbolus.fi

KOTIMAINEN UUSI CALCIUM BOLUS – 45 grammaa kalsiumia,
josta 34 grammaa on kalsiumkloridista ja 11 grammaa kalsiumsulfaatista.
Calcium Bolus annetaan lehmälle suoraan nieluun käyttäen
bolukselle tarkoitettua annostuslaitetta. Calcium Boluksen
annostukseen sopivat yleisimmin tiloilla käytettävät teräksiset
annostuslaitteet.
Bolus on pinnoitettu rasvapinnoitteella, joka estää ärsytyksen
ruokatorvessa ja tekee boluksen liukkaaksi. Pinnoite hajoaa
nopeasti nesteissä ja vapauttaa kalsiumin lehmän käyttöön.
KÄYTÄ NÄIN: Anna ensimmäinen bolus kun huomaat lehmällä
poikimisen oireita. Anna toinen bolus pian poikimisen jälkeen.
Jatka antamista 10 - 15 tunnin välein. Yhtä poikimista kohden käytetään normaalisti 4 bolusta.
Eläinlääkärin antaman injektiohoidon jälkeen annostele yksi
bolus noin 2 – 5 tunnin kuluttua ja toinen bolus 15 – 20 tunita
injektiohoidon jälkeen.
Varoitus: anna bolus vain lehmälle, jolla on normaali nielemisrefleksi. Tuotetta ei saa antaa lehmälle, jolla on selvästi poikimahalvausoireita eikä makaavalle lehmälle, jolloin nieleminen on heikkoa.
Tuote säilytetään suljetussa pakkauksessa käyttöhetkeen saakka
ja varastoidaan viileässä ja kuivassa varastossa. Korkein varastointilämpötila on + 30 °C.
Suuret pakkaukset säästävät kustannuksia ja vähentävät jätettä.
Pakkaukset 100 kpl, 20 kpl ja 4 kpl.

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola
+358 (0)20 765 9580
teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi
www.teollisuushankinta.fi

VILOMIXIN HUHTIKUUN TARJOUKSET!

TEHOTIPPI SOFT PLUS
Uudentyyppinen PVP-jodia sisältävä
käyttövalmis vedinhoitoaine, jossa on
paljon vedinihoa hoitavia ja vedinkanavaa suojaavia ominaisuuksia. Soveltuu
erittäin hyvin käytettäväksi lypsyroboteissa.

20 kg

57,00
sis. alv 24%

TEHOTIPPI TIIVISTE
Hitaasti vapautuvaa PVP-jodia sisältävä vedinhoitotiiviste vedinten ja utareiden desinfiointiin. Tuotteeseen on lisätty
vedinihoa pehmentäviä ja kosteuttavia
aineita. Tehoaa kaikkiin utaretulehdusta aiheuttaviin bakteereihin ja viruksiin.
Laimentamattomalla Tehotipillä voidaan
tehokkaasti puhdistaa ihon haavaumat
ja mm. vasikoiden navat.

5 kg

27,50
sis. alv 24%

KIIMANNI

HIVEN PELLAVA

Rakeistettu täydennysrehuseos naudoille
tiinehtymättömyysongelmiin.

Perinteinen rehuaine lehmille
tasapainottamaan ruuansulatuskanavan toimintaa.

Sisältää mm. beetakaroteenia, pötsin toimintaa tehostavaa elävää hiivaa ja monipuolisesti vitamiineja ja hivenaineita,
joilla tiedetään olevan yhteyttä nautojen
hedelmällisyyteen.

Rouhemaista pellavansiemenpuristetta, joka sisältää hyvälaatuista valkuaista,a kuitua
ja omega-3 ja omega-6 rasvahappoja.

15 kg

7 kg

21,80

31,00

sis. alv. 14%

sis. alv 14%

40 x 15 kg
lavalla

775,00
sis. alv. 14%

+ rahti

Voit tilata tehdastoimituksen rahdilla myös muita Vilomixin meijerivalikoiman tuotteita (ei huomioida painossa) suoraan maatilalle.

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

Hyvä alku vasikalle
kotimaisella Startilla
Startti Talous

Startti Pro-Hapote

PARAS VAIHTOEHTO HAPANJUOTTOON!

Startti Pro-Hapote on maidon sekaan helposti sekoittuva jauhe, jolla
saadaan helposti laskettua maitojuoman pH ja lisättyä juomaan vasikan
tarvitsemia hivenaineita. Se 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.

Maitopohjainen Startti Talous on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen juomarehu maitotiloille ja vasikkakasvattamoille.
• maitopohjainen juomarehu:
runsaasti kirnumaitojauhetta
• runsaasti hyvälaatuista herajauhetta
• hyvä liukenevuus- erinomainen
juoksevuus automaateissa
• soveltuu sanko- ja automaattijuottoon
• oikea valinta hapanjuottoon, mutta
soveltuu hyvin myös tuorejuottoon
• Raakavalkuainen 20 %, raakarasva 17 %

•
•
•

KAIKKI
VALKUAINEN
MAIDOSTA!

Startti-maitojuoma
SUOMEN SUOSITUIN JUOTTOREHU!

14

• lähinnä maitoa – turvallinen pikkuvasikalle
• runsaasti huippulaatuista maitojauhetta
• käyttö voidaan aloittaa heti ternimaitojuoton jälkeen
• erinomainen juoksevuus automaateissa
• soveltuu sanko- ja automaattijuottoon
• Raakavalkuainen 22 %, raakarasva 17 %

Helunan Herätys
Avainominaisuudet

•

Sisältää orgaanisia hivenaineita.
Parantaa juoman säilyvyyttä.
Positiivinen vaikutus ruoansulatukseen. Parantaa valkuaisen
sulavuutta sekä mineraalien ja
hivenaineiden imeytymistä.
Vähentää ripuliongelmia, estää
haitallisten kolibakteerien
lisääntymistä ruoansulatuskanavassa ja edistää maitohappobakteerien kasvua.
Hinta (sis.alv. 14 %)

Hinta voimassa
koko huhtikuun ajan

26,50
Sis. alv 14%

• Helunan Herätys -energiajuoma antaa lehmälle
nopeasti voimia ja virkistää poikineen lehmän
• elävä hiiva ja sen runsas B-vitamiinimäärä
voimistavat lehmän pötsin toimintaa ja ruokahalua
• parantaa pötsin pH-tasoa ja estää pötsin happamoitumista
• voimistaa pötsin käymistä edistämällä pötsin
bakteerien nopeaa lisääntymistä
• lisää mikrobivalkuaisen tuotantoa, vapaa ammoniakki
pötsissä vähenee ja sen seurauksena
maidon urealuvut pysyvät
alhaisempina

90
/ 5 kg

5 kg pussi
riittää
667 litran
hapotukseen

Tilauslipuke - Huhtikuu
Tilaa omasta meijeristäsi. Saatavilla 20 kg säkeissä sekä 800 kg
lavatoimituksena suoraan tilalle – Kysy edullista lavatoimitusta!
Startti Maitojuoma – myymälästä ja maitoautotoimituksina
20 kg säkeissä ja tilatoimituksena 800 kg lavoissa
• Tilaan
____ säkkiä 47,50 € / sk
Startti Talous – 20 kg säkeissä ja tilatoimituksena 800 kg lavoissa
• Tilaan
____ säkkiä 44,00 € / sk
9015 Helunan Herätys energiajuoma 5 kg ____ sk 26,50 € / kpl
9009 Startti Pro Hapote 5 kg
____ kpl 14,90 € / kpl
Hinnat sis.alv. 14 %. Lavatilauksiin lisätään rahti 40 €/lava.
Neljän tai useamman lavan tilaukset rahtivapaasti.
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Tuottajanumero
Nimi
Puh.
Reitti

Tilaukset
p. 050 4444 118
tai Uumaverkkokaupasta

KYSY
EDULLISTA
LAVATOIMITUSTA!

LÄMPÖKÄSITELTY RYPSIROUHE
Pitkäaikainen ja hellä hygienisointi
Sekoittuu hyvin appeeseen
Prosessi tuhoaa salmonellan
Tasalaatuinen seos
Ei lajittuvia rakeita
Liikkuu siilossa
Korkea valkuainen
Hyvä maittavuus
Eräkohtainen tuoteseloste

Kysy päivän hinta omasta meijeristä
Rypsirouhe LK tilatoimitukset:
Irto:

Nuppi, perävaunu tai rekka

Suursäkki:

Puhallus tai kippi

• Tilan maksuvalmiuden kannalta on
merkityksellistä tuntea valkuaisenhintakehitys
• Tehty kauppa onmolempia osapuolia sitova

1000 kg

Merja Lempola
050 343 0598

