Tonkkapostia
elokuu 2018

Tehokkaat kotimaiset
Lehmän-pastat meijeristäsi!
Lehmän KALSIUM -pasta – markkinoiden tehokkain suun kautta annosteltava kalsiumvalmiste
Täydennysrehu. Poikimahalvausriskin pienentämiseen
lehmille. Tuote on sekä nopea että pitkävaikutteinen. Yksi
pastatuubi sisältää 55 grammaa puhdasta kalsiumia (40 g
kalsiumkloridista ja 15 g kalsiumpropionaatista), joka on
optimaalinen ja tehokas kerta-annos lehmälle.

Pakkaus 4 x 360 g

Lehmän FOSFORI -pasta – täydennysrehu fosforin puutostiloihin naudoille

UUTUUS

Sisältää hyvin imeytyvää natriumdivetyfosfaattia.
Lehmän FOSFORI-pastan fosforimäärä on 46 g/tuubi, päivässä 92
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
poikimisen jälkeen ja 2. tuubi noin 20 tunnin kuluttua. Suositellaan myös
käytettäväksi eläinlääkärin suorittaman kalsiumin annostelun jälkeen.
Huomioi, että lehmällä tulee olla normaali nielemisrefleksi.

Pakkaus 4 x 400 g

TILAUSLIPUKE

”Ei yhtäkään poikimahalvausta”
Laura ja Jouko Laiholahden
maitotilalla Varsinais-Suomen
Marttilassa on käytetty kotimaista
Lehmän Kalsium-pastaa
keväästä 2015 alkaen.
”Tällä hetkellä pihattonavetassamme on yli 80 lypsävää ja
karjassamme on paljon vanhempia lehmiä. Huolimatta siitä, että
puolet karjasta on kolme kertaa tai
useammin poikineita, ei tilallamme ole ollut
yhtäkään poikimahalvausta.”

Hinnat sis. alv:n 14 %
18,90 €

Lehmän KALSIUM -pasta 4x360 g

pkt

Lehmän FOSFORI-pasta 4x400 g

pkt 22,90 €

Lehmän KETOOSI -pasta 4x330 g

pkt

Lehmän PÖTSI -pasta 4x330 g

pkt 26,90 €

Lehmän pH -pasta 4x430 g

pkt 23,50 €

Lehmän MAGNESIUM -pasta 4x410 g

pkt

Lehmän HIILI -pasta 4x335 g

pkt 23,50 €

Vasikan HIILI-geeli 4x360 g

pkt

20,00 €

17,20 €
25,70 €

Nimi: __________________________________________________
Osoite:_________________________________________________
Reitti: _________________________________________________

Yhteistyössä Teollisuushankinnan kanssa

Puhelin: ________________________________________________
FinnCow
Rieskalähteentie 68, 20300 Turku
p. 040 684 0102
info@finncow.fi

www.finncow.fi

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.

Tehokkaat kotimaiset
Lehmän-pastat meijeristäsi!

Lehmän KETOOSI -pasta

Täydennysrehu. Ketoosin eli asetonitautiriskin pienentämiseen lehmille, sopii
myös lampaille. Nostaa nopeasti lehmän
veren sokeripitoisuutta ja kohentaa lehmän ruokahalua. KETOOSI -pastassa lehmä saa propyleeniglykolia 2 x 230 grammaa /päivä eli optimiannoksen.

– kun lehmä ei syö!

Pakkaus 4 x 330 g

Lehmän PÖTSI -pasta

Pötsin toimintaa elvyttävä täydennysrehu lypsylehmille pötsin vajaatoiminnan
yhteydessä. Sopii myös lampaille. Tuotteen vaikutus perustuu elävään hiivaan,
propyleeniglykoliin ja Gentiana-lääkekasvijauheeseen, jotka parantavat lehmän
ruokahalua.

– vauhtia pötsin
bakteeritoimintaan!

Pakkaus 4 x 330 g

Lehmän pH-Pasta

Täydennysrehu lehmille. Lehmän pH-pastaa vaikuttaa nopeasti märehtijälle, joka
on saanut ylisuuren väkirehuannoksen
tai jolla on selvät merkit happamasta
pötsistä.
Vaikutus on nopea.

Nopea apu happaman pötsin ja
juoksutusmahahaavaumariskin
pienentämiseen.

Pakkaus 4 x 430 g

Lehmän MAGNESIUM -pasta
- kun on riski laidunhalvaukseen,
myös sisäruokinnassa

Pakkaus 4 x 410 g

Lehmän HIILI-pasta

Täydennysrehu. Nopea apu laidunhalvausriskin pienentämiseen lehmille. Sisältää magnesiumia kahdessa tehokkaassa
muodossa: magnesiumsulfaattiheptahydraattina ja magnesiumtrisilikaattina.
Yksi tuubi sisältää 30 grammaa puhdasta
magnesiumia. Huom! Voidaan annostella peräsuolen kautta, jos lehmä ei pysty
enää nielemään sitä.

Hiili sitoo tehokkaasti bakteerien tuottamia myrkkyjä ja haitallisia aineita
suolistosta. Yksi pastatuubi sisältää suuren määrän, 114 g, tehokasta
Carbovet®-hiilivalmistetta.

Nopeasti vaikuttava täydennysrehu lehmille
ja vasikoille ripulin, suolistohäiriöiden ja
myrkytystilan yhteydessä.

Pakkaus 4 x 335 g

VASIKAN

Vasikan HIILI-geeli

Nopeasti vaikuttava täydennysrehu
vasikoille ripulin, suolistohäiriöiden ja
myrkytystilan yhteydessä.
Kiinteyttää lantaa.

Pakkaus 4 x 360 g

Sisältää tammihiilltä, jonka rakenne sitoo
bakteerien tuottamia myrkkyjä ja haitallisia aineita vasikan suolistossa. Vasikan
HIILI-geeli sisältää myös elektrolyyttejä,
jotka korvaavat ripulin yhteydessä poistuvia suoloja.
Vasikan HIILI-geeli kiinteyttää lantaa ja
samalla ehkäisee vasikan kuivumista.

HANKKIJAN REHUT
MEIJERISTÄSI

Elokuu 2018

E-VITSKUT NYT -15%
Monikäyttöiset seleeniä runsaasti sisältävät E-vitamiinival-

Kampanjatarjouksena kaikki E-vitamiinit

misteet vähentävät utaretulehduksien riskiä ja lyhentävät

-15 %

niiden kestoa jopa 50 % (DSM). E-vitamiini-täydennys on
erityisen tärkeää syötettäessä tuoresäilöttyä tai vastapuitua

normaalihinnasta

Kampanja voimassa 1.8.-30.9.2018.
Vain suorat tilatoimitukset.

viljaa.

SELEENI-E RAE

SELEENI-E STRONG RAE

Minirakeinen seleeni- ja E-vitamiinitäydennysrehu kotieläimille
• Turvallinen seleeni- ja E-vitamiinitäydennysrehu monikäyttöisessä
minirakeen muodossa
• Käyttösuositus lypsylehmille kuuriluontoisesti 100–200 g/lehmä/päivä
Seleeni mg/kg
josta org. seleeniä

30
5

E-vitamiini mg/kg

5000

Pakkauskoko: 20 kg säkki

Sopii
luomuun

Vahva seleeni- ja E-vitamiinitäydennysrehu kotieläimille
• Runsaasti E-vitamiinia sekä seleeniä lihas-,
maksa- ja sydänrappeutumien sekä hedelmällisyyshäiriöiden välttämiseen
• Seleeni osittain hyvin imeytyvässä orgaanisessa muodossa
• Käyttösuositus lypsylehmille kuuriluontoisesti 80 –150 g/lehmä/päivä
Seleeni mg/kg
josta org. seleeniä

35
5

E-vitamiini mg/kg

7000

Sopii
luomuun

Pakkauskoko: 20 kg säkki, 800 kg ssk

SELEENI-E LIUOS
Nestemäinen vahva E-vitamiini- ja seleenitäydennysrehu
lehmille
• Korkea E-vitamiinipitoisuus, edullinen käyttökustannus
• Sisältää vitamiinien imeytymistä
tehostavaa xylitolia
• Käyttösuositus lypsylehmille 50 ml
kerran viikossa
Seleeni mg/ml

0,02

E-vitamiini mg/ml

70

Biotiini mg/ml

0,2

LIITY FACEBOOK RYHMÄÄMME

HANKKIJAN REHUT
Opi uutta, jaa onnistumisesi ja saa ensimmäisten
joukossa tietoa uusimmista rehualan innovaatioista.
Luodaan menestystä yhdessä!

Pakkauskoko: 30 l, 210 l

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

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

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Tuotetiedot • Verkkokauppa •
Tietoa ruokinnasta ja eläinterveydestä:

hankkija.fi

Heli Lassila
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

KAUPPA

Prosessi- ja pintapesuaineet
elo-syyskuun tarjoukset
Annostelupumppu

F 202 VIRKKU

Saat vapaavalintaisen pumpun
kaupan päälle, kun ostat vähintään
180 litraa pesuaineita.

Emäksinen, klooripitoinen
pesuaine
20 l
60 l
200 l

Ezi-Action® Drumpumput ainutlaatuisilla
Ezi-action® Adapter -sovittimilla ovat
suunniteltu parantamaan käyttäjän
turvallisuutta.

F 206 TORKKU

Helppokäyttöisillä pumpuilla on
erittäin laaja kemiallinen kestävyys.

Hapan pesuaine

Pumppu yltää kannun tai tynnyrin pohjaan
ja tyhjentää sen koko sisällön.

20 l
60 l
200 l

Tilauskuponki 08-09 / 2018

Emäksinen, klooripitoinen
yhdistelmäpesuaine
20 l
200 l

F 10 HYPE

F 19 SUPE

Vahvasti emäksinen,
klooripitoinen
vaahtopesuaine

Emäksinen
vaahtopesuaine
kevytmetallipinnoille

20 l

20 l

F 11 SOFTSAN

F 203 PINTTY

Emäksinen,
desinfioiva vaahtopesuaine
kevytmetallipinnoille

Vahvasti emäksinen
vaahtopesuaine
vaikean lian
poistoon

20 l

10 l

KIILTO VARIO
Vaahdotuslaite
PL 157, 20101 Turku | Puh. 0207 710 400
www.kiiltoclean.com
elo_syyskuu 2018 Laaksojen Maitokunta.indd 1

tuote

Koko

F 202 Virkku
F 202 Virkku
F 202 Virkku
F 206 Torkku
F 206 Torkku
F 206 Torkku
F 215 Neste-Kope
F 215 Neste-Kope
F 10 Hype
F 19 Supe
F 11 Softsan
F 203 Pintty
Kiilto Vario

20 l
60 l
200 l
20 l
60 l
200 l
20 l
200 l
20 l
20 l
20 l
10 l
1 kpl

Hinta €

määrä

51,00
126,00
389,00
55,90
141,00
459,00
52,10
435,00
52,00
75,50
80,00
27,00
229,00

Rastita tähän valitsemasi pumppu:
tuotekoodi
2060014
2060015
2060016

tuote
Pumppu+sovite 20 l astiaan (321454)
Pumppu+sovite 60 l astiaan (321455)
Pumppu+sovite 200 l astiaan (321456)

(kaikki hinnat sisältävät alv 24 %)

F 215 NESTE-KOPE

määrä

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista valikoima omasta myymälästäsi.
Yhteensä vähintään 180 litran pesuaineostoksesta saat lahjaksi pumpun.
Yli 600 € (alv 0%) tilaukset rahtivapaasti tilalle toimitettuna. Tilatoimitusmaksu 30 €, alv 0 %.
Lavamaksu 8 € (alv 0 %).

Nimi:
Tuottajanumero:
Osoite:
Puh.nro:
Tilauskeskus | Puh. 0207 710 401
asiakaspalvelu@kiiltoclean.com
5.7.2018 9:14:35

Katso lisätietoja
koodin takaa!

Matot valmistetaan

www.pelma.fi

TAKUULAADUKKAAT KRAIBURG-PARSIPEDIT JA -KÄYTÄVÄMATOT
KEN-parsimatot

Rakennatko, remontoitko?
Pyydä edustajaa tekemään tarjous tilallesi!

Nappulapohjainen perusmatto. Takuu 10 v.

120x150 cm
1-9 kpl

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

118,00/kpl

120x165 cm

• Matot kaikkialle navettaan!
•
•
•

1-9 kpl

Ruostumatonta terästä sis. propun ja aluslevyn.

10x80
10x100

Innovatiiviset koholiuskat saavat aikaan
pehmoisimman tuloksen. Mukautuu
täydellisesti lehmän kehoon. Mukava, iholle ystävällinen, joustava
pinta. Integroitu kaato maton
takaosassa edistää pinnan kuivumista. Pituus 183 cm, paksuus 6 cm. Sopii
110-130 cm leveisiin parsiin 5 cm jaolla.
Takuu 10 v.

Keskuskappaleharja

22,80
Maitoletkuharja 18,60

10- kpl

Naulatulpat
mattoasennuksiin

WINGFLEX-parsipeti
MAKUUPARTEEN

Hygieniaharjat

94,00/kpl

130,00/kpl 102,00/kpl

KURA-, profiKURA- ja pediKURA-käytävämatot
Yksittäiset matot ja pedit parsiin
Rullamatot parsiin

s!
Kysy tarjou

10- kpl

2,40
4,00

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.

114,00/kpl

Tilaa 31.8.2018 mennessä!
*Suoraan tilalle 49,00€ toimitusmaksulla.
*KEN 120x150
*KEN 120x165

Tankkiharja

18,40

*KEN 120x150
*KEN 120x165

1 - 9 kpl
118,00
130,00
Yli 10 kpl
_____kpl
94,00
_____kpl
102,00

Tankkiharjan
aluvarsi

7,70

LOMAX reikämatto 110x175
Naulatulppa 10x80
Naulatulppa 10x100

_____kpl
_____kpl
_____kpl

114,00
2,40
4,00

Putkiharja

8,50

Vedinkumiharja

14,50

Sankoharja
lyhytvartinen

10,50

Keskuskappaleharja
Maitoletkuharja 1,2 m
Tankkiharja
Tankkiharjan aluvarsi
Putkiharja
Vedinkumiharja Universal
Sankoharja lyhytvartinen
Tiskiharja

______kpl
______kpl
______kpl
______kpl
______kpl
______kpl
______kpl
______kpl

22,80
18,60
18,40
7,70
8,50
14,50
10,50
3,40

Tiskiharja

3,40

_____kpl
_____kpl

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.
Hinnat sis. ALV 24 %.
*Suoraan tilalle 49,00€ toimitusmaksulla.

Tuottajanumero

Reitti

Nimi

Puh.

Katuosoite
Postisoite
Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:
Ari Jylhä, puh. 0400 263 078
ari.jylha@pelma.fi

Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN
KANSSA

Linimentit auttavat pitämään soluluvun kurissa

VETIMIEN
VOITTAMATON
PUOLUSTAJA

2,5 litran astia on kätevä riippupullo

Viherlinimentti
• KAKSITEHOINEN, jäähdyttävä ja verenkiertoa lisäävä
• geelimäinen tuote, joten helppo käyttää
• sisältää eukalyptusöljyä sekä hiukan kamferia

2,5 litraa

1 litra

11,90

33,00

Tilauslipuke

500 ml

12,30

Tervalaastari
• wanhan kansan perinne
uudessa muodossa
• suojaa haavan
• ehkäisee eläintä
nuolemasta haavaa
• karkottaa kärpäsiä

ELOKUUN 2018 TARJOUKSET

OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

Jäälinimentti
• kivun lievittämiseen eläinten
lihasrevähdyksissä ja venähdyksissä
• alentaa turvotusta ja nopeuttaa
paranemista

• Aloe Veralla on mikrobisia ja tulehduksia ehkäiseviä ominaisuuksia
• Nopeuttaa ihovammojen paranemista
• Ylläpitää ihon luonnollista
kosteustasapainoa
• Rauhoittaa, ravitsee, pehmentää
ja edistää ihon uusiutumista

Hinnat sis. alv:n 24 %.

Viherlinimentti 1 litra

____kpl

11,90

Viherlinimentti 2,5 litraa

____kpl

33,00

Jäälinimentti 500 ml

____kpl

12,30

Tervalaastari 200 ml

____kpl

5,50

Kylmäspray 200 ml

____kpl

6,60

200 ml

5,50

Tuottajanumero
Nimi

Kylmäspray
• nupoutuksen jälkeiseen
viilentämiseen
• laskee turvotusta lihaksissa
ja nivelissä

Reitti
200 ml

6,60
www.finnlacto.fi

(06) 4210 300

NÄIN VÄHENNÄT
MERKITTÄVÄSTI
LEHMIEN
LIUKASTELUA
TUOTANTOTILOISSA:

TIMANTTISAHAUS ONNISTUU
MYÖS PARSINAVETOISSA.
PALAUTE ON OLLUT
POSITIIVINEN!

Tilaa Pihlajan Harrilta

TIMANTTISAHAUS

navetan betonilattialle ja ritiläpalkeille!
Timanttisahaus lisää pitoa betonipinnoilla niin sorkille kuin saappaille
Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa timanttisahaus tehdään
useimmille yli 5 vuoden ikäisille tuotantotilojen betonilattioille.
Käytännön kokemukset osoittavat timanttisahauksen tuovan selkeitä
taloudellisia etuja, kuten
• lehmien loukkaantumisriskit pienenevät
• arat syövät enemmän
• kiimat havaitaan helpommin
• tuotos nousee
• energiankulutus per tuotettu maito-kg laskee
Pieni investointi timanttisahaukseen voi maksaa
itsensä takaisin moninkertaisesti takaisin!

Timanttisahaus
kohtelee betonia
“hellävaraisesti”

• Timanttisahatut urat (teräväli 2 cm, urasyvyys 3 mm) 5,20 € /m2 + alv
• Myös jyrsintänä kovapalaterällä 4 € /m2 + alv
+ lisäksi ainoastaan kilometrikulut

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

Tee nyt hyvä päätös, joka tuo turvaa
ja tuottoa pitkälle tulevaisuuteen.
Soita ja kysy: Harri Pihlaja
puh. 045 268 5380 tai 040 512 0223
/pihlajanmonitoimi

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

ELOKUUSSA

TEHOTIPPI SOFT PLUS

TEHOBAKT

Jodipohjainen käyttövalmis vetimien desinfiointiaine. Vetimet käsitellään heti lypsyn jälkeen. Käsittelyn voi tehdä joko
suihkeena tai vedinkastokuppia käyttäen, Tehotippi Soft Plus
sopii hyvin myös roboteille. Tuotteella on bakteereja ja hiivoja
tuhoava vaikutus. Sisältää lisäksi vedinihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyseriiniä.

Monipuolinen maitohappobakteerivalmiste eläinten
maha- ja suolistohäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Erinomainen tukihoidoksi mm. antibiottikuurin yhteydessä.

20 kg

57,00
sis.alv. 24%

60 kg

60 kg x 3

1 kg

139,00 + rahti 416,00 + rahti
sis.alv. 24%

sis.alv. 24%

18,90
sis.alv. 14%

200 kg

430,00 + rahti
sis.alv. 24%

TILAUSLIPUKE

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

ELOKUUN 2018 TARJOUKSET

Suoratoimituksissa
peritään painoon perustuva
tasarahti kaikkialle Suomeen:
0-500 kg
501-1000 kg
1001-1500 kg
1501-2000 kg
2001-2500 kg
2501-3000 kg
3001-5000 kg
5001-

50,00
65,00
85,00
108,00
130,00
150,00
195,00
290,00

Tehotippi Soft Plus, 20 kg

______kpl

57,00

Tehotippi Soft Plus, 60 kg

______kpl

139,00

Tehotippi Soft Plus, 3 x 60 kg

______pkt

416,00

Tehotippi Soft Plus, 200 kg

______kpl

430,00

TehoBakt, 1 kg

______kpl

18,90

Tuottajanumero
Nimi
Reitti

(Alv 0 %)

Lisätietoja tuotteista: www.vilomix.fii

Enemmän rasvaa,
rasvaa,
parempi maitotili

Me
Raisioagrolla
olemme
kehittäneet
sinulle
Kun
maidon perushinta
laskee,
on löydettävä
rehuja,
joilla saat
tuotannostasi
kannattauusia keinoja
tuottavuuden
turvaamiseksi.
vampaa.
Me Raisioagrolla olemme kehittäneet sinulle
rehuja, joilla saat tuotannostasi kannattavampaa.

Avainasemassa
onrasva,
rasva,
josta
meijerit
Avainasemassa on
josta
meijerit
maksavat
maksavat
jatkossa
parempaa
hintaa.
jatkossa parempaa hintaa.
Uudet Maituri- ja Opti-pitoisuusrehumme
sekä
Benemilk
tutkitusti maidon
Uudet
Maituri- nostavat
ja Opti-pitoisuusrehumme
rasvaja valkuaispitoisuutta
tavalla,
joka
sekä Benemilk
nostavat tutkitusti
maidon
näkyy
maitotilissä.
rasva- ja valkuaispitoisuutta tavalla, joka
näkyy maitotilissä.

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

TONKKAPOSTI

ELOKUU 2018

Glyfosaatit
syksyn
ruiskutuksiin!
Bronco. Kaliumsuolapohjainen glyfosaattijuolavehnän
torjuntaan. Kaliumsuolalla saadaan tehoaineen parempi
kulkeutuminen kasvissa. Ei sisällä kiellettyä POEA-ainetta.
Käyttömäärä: Yksinään 4 l/ha tai 3l/ha + kiinnitettä 0,5 l/ha.

Roundup ACE. Täysin uudenlainen kaliumsuolapohjainen
glyfosaatti. Glyfosaatin imeytyminen on nopeaa, sateenkesto
jo yhdessä tunnissa. Ei sisällä kiellettyä POEA-ainetta
Käyttömäärä: 2,4 l/ha – ei kiinnitettä.

20 l/astia – tilausmäärä 1–7 purkkia

15 l/astia – tilausmäärä 1–5 purkkia

+ 37,20 € tilauksen rahti.
80,48 €/ astia
HINNAT SIS. ALV

20 l/astia – tilausmäärä 8–17 purkkia

80,48 €/ astia - RAHTIVAPAA TOIMITUS SIS: ALV
Kalsium-Melli TMR

MYÖS
LUOMUUN

• Kalsiumpitoinen täyskivennäinen
lypsylehmälle
• Jauheisena sekoittuu tasaisesti
appeeseen
• Magnesiumin takia erinomainen
kaliumrikkaan säilörehun rinnalle
• Korotettu hiven- ja vitamiinitaso

385,- 1000 kg ssk + alv + rahti
Opti 21 – hyvä panos-tuotos –suhde!

• Valkuaispitoinen täysrehu
• Monipuolinen koostumus
• Sopii erilaisten säilörehujen rinnalle
• Maltillisen tärkkelystason takia sopii
myös sokeripitoisen säilörehun ohelle

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki Alavieska, Kalajoki, Sievi
Joonas Peltola
Markus Anttiroiko
044 782 1325
0500 261791

+ 37,20 € tilauksen rahti.
136,40 €/astia
HINNAT SIS. ALV

15 l/astia – tilausmäärä 6–10 purkkia

136,40 €/ astia - RAHTIVAPAA TOIMITUS SIS. ALV
MYÖS
LUOMUUN

Lypsy-Melli
•
•
•
•

Maistuva rakeinen kivennäinen
lypsäville
Sisältää maidontuotantoon tarvittavaa
kalsiumia
Sisältää myös runsaasti magnesiumia,
joten sopii hyvin laiduntaville
Mukana myös nestetasapainoa
ylläpitävä suola

503,-

1000 kg + alv + rahti

Opti Kuitu 17 – korvaa säilörehua UUTUUS!
• UUTTA!
• Sisältää runsaasti leikettä
• Täysrehulla voidaan korvata osittain
säilörehua
• Rehustuksen tärkkelyspitoisuus
hallintaan
• NDF-kuitu edesauttaa pötsin
normaalia toimintaa

Hinnat voimassa toimituksiin viikolle 35 asti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
Eija Annola
044 782 1326

