Laaksojen Maitokunnan tuottajapalvelut 2019
Lypsylaitteiden testaus ja -neuvonta sekä utareterveystyö
Tuotantoneuvojan suorittamat lypsylaitteiden testaukset ovat maksuttomia. Testauksen yhteydessä
mahdollisesti uusittavista varaosista peritään omakustannushinta. Tuotantoneuvojan palvelut ovat
tuottajille maksuttomia.
Tilasäiliöiden rahoitus sekä tilasäiliöhuollot
Meijeri järjestää tarvittaessa tilasäiliöille rahoituksen. Korko on 3 kk euribor + 2 %. Tilasäiliön
määräaikaishuoltotyöstä korvataan laskun mukaan max 150 euroa alv 0 % kerran vuodessa.
Lehmien ja hiehojen välitys ja rahoitus
Myytävistä lehmistä, hiehoista ja vasikoista välitetään tietoja LM-Uutisissa.
Meijeri rahoittaa tarvittaessa eläinten ostoja: korko 3 kk euribor + 5 %.
Rehujen analysointi
Rehujen raaka-aine-, heinä-, vilja-, ja AIV-näytteitä tutkitaan Eurofins Viljavuuspalvelun ja Seilab Oy:n
laboratorioissa. Meijeri maksaa säilörehuanalyysin ja heinä- ja vilja-analyysin kokonaan, enintään kuusi
näytettä tilaa kohden vuodessa. Kivennäis- ja hivenaineanalyyseistä peritään omakustannushinta.
Maidosta tehtävät määritykset
Ureatutkimuksella voidaan selvittää ruokinnan valkuais- ja energiatasapaino ja se tehdään kaksi kertaa
kuukaudessa hinnoittelumaitonäytteestä. Tiineystestit, hinnoittelunäytteet ja ylimääräiset maitonäytteet
tehdään MS Tuottajapalvelut Osk:n laboratoriossa. Meijeri maksaa tarvittaessa neljä tankkinäytettä/kk.
Ylimenevien näytteiden hinta on 4,82 € alv 0% ja ilman bakteerianalyysiä näytteen hinta on 1,70 € alv 0%.
Ylimääräiset näytteet kannattaa tilata Uumawebin verkkokaupasta, josta tuotteen löytää parhaiten
kirjoittamalla tuotenimikkeen alkuosa oikean yläreunan haku-kenttään. Selailemalla löydät nämä tuotteet
Muut -tuoteryhmästä. Tiineystestejä analysoidaan kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja torstaisin. Hinta on
tuottajalle 3,99 euroa (alv 0)/näyte.
Tuotosseuranta
Meijeri tukee maidon laatutyötä maksamalla tuotosseurantanäytteiden analysointikulut.
Delvotesti
Meijeri antaa tuottajan omatoimiseen testiin tarvittavat ampullit sekä tarvikkeet veloituksetta. Meijeri
luovuttaa Delvotest-laitteen veloituksetta tuottajan käyttöön käyttösopimuksen kuittausta vastaan.
Antibioottinäytteitä välitetään tehtäväksi MS Tuottajapalvelut Osk:n laboratorioissa. Meijerillä tehtävistä
epävirallisista antibioottitesteistä veloitetaan 20 €/näyte (alv 0).
Nännikumikorvaus
Meijeri välittää keväällä ja syksyllä nännikumit puoleen hintaan, alkuperäiskumeista annetaan vastaavan
kokoinen alennus.
Naseva
Nautojen terveyden huollon seurantajärjestelmän (Nasevan) kuluista vastaa meijeri.
Kuluja tilalle tulee ainoastaan eläinlääkärin käynneistä.

Lehmän nostoparren lainaus
Meijerillä on lehmän nostoon tarkoitettu nostoparsi tuottajien käyttöön. Ensimmäinen käyttövuorokausi
on ilmainen, seuraavista peritään 10 €/vrk (alv 0).
Tiedotustoiminta
Tuottajille tiedotetaan LM-Uutisten välityksellä 11 kertaa vuodessa. Lisäksi ajankohtaisista asioista
tiedotetaan erillisillä kirjeillä. Maitoa Suomesta -lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana ja tuottajille
välitetään Maaseudun Tulevaisuus-, Pellervo- ja Koneviesti-lehtiä.
Tuottajien koulutus ja virkistys
Meijeri välittää tietoa alueen koulutustarjonnasta LM-Uutisissa, sekä on mukana järjestämässä
koulutuspäiviä ajankohtaisista teemoista. Tuottajille järjestetään yhteisiä markkinapäiviä sekä virkistys- ja
opintoretkiä.
Lehmämäärän lisäysraha
Tuotantoa lisäävät tilat voivat hakea lehmämäärän lisäysrahaa. Hakemukset osoitetaan Laaksojen
Maitokunnan hallitukselle ja ne käsitellään tapauskohtaisesti. Lisätietoja meijeriltä.
Sorkkienhoito
Sorkkahoitojen kulut matkakorvauksineen voidaan periä maitotileistä.
Myymäläpalvelut tuottajille
Justus-myymälän toimintaa ja tuotevalikoimaa kehitetään tuottajilta saatavan palautteen perusteella.
Myymälätoiminnan päätarkoitus on toimia maitotilan tuotantotarvikkeiden edullisena hankintapaikkana,
vaikuttaa kilpailua lisäämällä tuotantopanosten hintaan, sekä lisätä tuottajan mahdollisuutta
hintaseurantaan. Myymälän tuotto jaetaan maidon lisähintana.
Salmonellavakuutus
Meijeri on tehnyt salmonella -ryhmävakuutuksen, joka on voimassa laatusopimuksen tehneillä tiloilla.
Laatukyltti
Tilalla, joka täyttää Arla Suomi -yhteistyöryhmän laatukylttivaatimukset, jotka myös meijerin hallinto on
vahvistanut, on oikeutettu laatukylttilisään 1 snt/litra ja käyttämään tilaopasteena Laaksojen Maitokunnan
laatutilakylttiä. Ehdot löytyvät esim. Uumawebistä www.uumapalvelut.fi ja sitoutumislomakkeen voi
täyttää tuottajan omien tietojen alta tai voit ilmoittautua mukaan laatuohjelmaan ottamalla yhteyttä
meijerin tuottajapalveluvastaavaan p. 050-3430 598.

Laatu- ja tuotantopalkinto
Meijeri jakaa pitkäaikaisesta laatumaidon tuottamisesta Walter Ehrström -säätiön
10, 20, 25 ja 50-v. mitalit sekä palkitsee samoin säännöin meijerin 45, 40, 35, 30, 15 ja 5-v. palkinnolla.
Tuotantopalkinnolla palkitaan laadun, tuotannon kehityksen ja - tasaisuuden sekä edullisen koostumuksen
perusteella vuosittain meijerin myöntämin palkinnoin.
Maitotilojen tukineuvonta
Talousneuvonta, yhteistyökumppaneiden haku, sukupolvenvaihdokset ja investointien suunnittelupalvelut.
Meijeri yhdessä Arla Oy:n hankintajohtajan kanssa auttaa yhteistyökumppaneiden haussa ja tukee
prosessin läpiviennissä.

