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Lisäarvoa tiloille
MAITO- JA MUU MARKKINATALOUTEMME on kiistämättä osa 
eurooppalaista ja globaalia politiikkaa. Moni varmasti haikailee 
maitokiintiöiden perään, sillä niistä luopuminen ja vientirajoituk-
set ovat iskeneet voimakkaasti Suomen maatalouteen. Vierailles-
sani Kanadassa ja Yhdysvalloissa oli merkittävää huomata, miten 
viljelijöillä oli erilaiset mielialat tuotannossa. Kanadassa toimitaan 
kiintiöiden mukaan ja hintataso maidolle on hyvä. Yhdysvalloissa, 
tuossa vapaanmarkkinatalouden synnyinsijassa, taas oltiin huo-
lestuneita markkinoiden kehityksestä ja hintatasosta.

MEILLÄ SUOMESSA tilanteen kaikkia välillisiä vaikutuksia ei 
varmasti vielä ymmärretä. Varmaa on kuitenkin se, että omaan 
toimintaan on nyt keskityttävä, sillä apuja tuskin ulkopuolelta 
tulee. Oman toiminnan tehostaminen ei voi olla vain klisee, jota 
toistetaan kaikkialla. Jokaisen on todella tarkasteltava kriitti-
sesti omia toimintatapojaan ja johdettava tilaansa strategisesti 
tulevaan. On tärkeätä myös osata kuunnella ja kysellä vinkkejä 
sellaisilta yrityksiltä ja neuvonantajilta, joihin luottaa ja joilta 
kokee saavansa lisäarvoa. 

OLEMME KÄRKI-AGRISSA pyrkineet jo pidemmän aikaa 
kasvattamaan omaa osaamistamme erikoisalueillamme: rehun-
säilönnässä, hygieniassa ja ruokinnassa. Kaikki nämä nivoutuvat 
yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa hyvin johdetulla tilalla lopputu-
loksena on pienemmillä kustannuksilla terve ja hyvin tuottava 
eläin. Haluamme tuottaa palveluidemme ja tuotteidemme kautta 
asiakkaillemme lisäarvoa, joka parantaa tilojen kannattavuutta. 

YRITYKSEMME VISIO on omavaraisuutta ja kotovaraisuutta 
korostava. Pyrimme maksimoimaan oman viljelyn potentiaalin 
ja hyödyntämään sen täysimääräisesti eläimillä. Tähän liittyen 
Kärki-Agrissa työnsä aloitti äskettäin uusi ruokinta-asiantuntija 
Jarmo Uusitalo. Hänen ajatuksiaan voit lukea sivuilta 8–9. 

REHUTEHTAAMME JUSTI-REHUT ovat saaneet hyvän vastaan-
oton maatiloilla ja todellinen räätälöinnin mahdollisuus ja helppous 
parantavat asiakastilojen kannattavuutta etenkin näinä haasta-
vina aikoina. Myös ainoat kotimaiset NUTRILIX-nuolukivennäiset 
ovat saaneet hienon vastaanoton markkinoilla, kiitos siitä! 

TÄSSÄ LEHDESSÄ myös ajankohtaista asiaa poikimahalvauksen 
hoidosta ja sen ennaltaehkäisystä sekä vinkkejä uudelle rehun-
säilöntäkaudelle parempaan rehunsäilöntään.

Toivotan kaikille aurinkoista ja tuottoisaa kevättä!

PARAS KATTAUS  
rehunsäilöntään

Edullista 
täysrehua 
omalla tilalla tehokkain ratkaisu  

poikimahalvauksen 
hoitoon

Kärki-Agri  
On The Road

20

CALDRENCH PLUS –  
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Ala-Sorvarin tila 
sijaitsee Kalajoen 
Mehtäkylässä, jossa 
sukutilaa on pidetty 
vuodesta 1744 lähtien. 
Sampo Sorvarin lisäksi 
kuvassa tyttäret 
Annukka (sylissä) ja 
Marianna.

Yhteistyön 
satoa

Perinteinen Ala-Sorvarin tila on kiinnittänyt 
paljon huomiota ruokintaan ja rehujen 

omavaraisuuteen. Pitkäjänteinen työ näkyy 
nyt selvästi myös maidontuotannossa.

Ala-Sorvarin tila sijaitsee Kalajoel-
la Mehtäkylässä. Tila on ollut su-
vun omistuksessa vuodesta 1744 
lähtien. Tilan nykyinen isäntä 

Sampo Sorvari jatkaa tilan pitkää tarinaa 
ja hän aloitti yrittäjänä tilalla vuonna 1993. 

– Ostin tilan vanhemmiltani heti seu-
raavana päivänä kun täytin 18-vuotta. 
Tällöin tilalla oli parsinavetta ja 13 leh-
mää. Toivottavasti voin aikanaan luovut-
taa tilan hyvässä kunnossa myös seuraa-
valle sukupolvelle, pohtii Sorvari.

Nyt näyttää hyvältä ja tila on laajen-

tunut Sorvarin komennossa tasaiseen 
tahtiin. Ensin tehtiin parsinavetan laa-
jennus ja vuonna 2010 rakennettiin ro-
bottinavetta. Tällä hetkellä tilalla on noin 
75 lypsävää. Laajennukset eivät jää tule-
vaisuudessa tähän.

– Toinen robotti on jo varattu ja se 
on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuon-
na laajennuksen valmistuttua. Samalla 
rakennamme kaksi uutta avonaista laa-
kasiiloa säilörehulle. Ympäristölupa tuli 
juuri kymmenen kuukauden käsittelyn 
jälkeen, kertoo Sorvari.

– Tänä vuonna rakennamme kokonaan 
uuden nuorkarjanavetan ja nykyinen työ-
läs parsinavetta jää pois käytöstä.

Yhtiöittäminen selkeytti
Uudistusten jälkeen tilan lehmäluku nou-
see noin 150 eläimeen. Tähän asti tilan 
laajentaminen on ollut pellon puutteesta 
kiinni, mutta nyt peltoa on ostettu ja rai-
vattu yhteensä 115 hehtaariin asti.

– Onhan nämä rajuja investointeja, 
mutta nyt ne on tehtävä jos meinaa. Ikää 
alkaa kuitenkin olemaan jo yli 40 vuotta, 

Sorvari pohdiskelee.
Tällä hetkellä Sorvari hoitaa tilaa pää-

asiassa yhdessä Katri-vaimonsa kanssa. 
Ulkopuolista apua käytetään rehunteossa 
ja lannan levityksessä.

– Tulevaisuudessa aiomme keskittyä 
Katrin kanssa enemmän navettaan ja 
annamme peltopuolen urakoitsijalle. 
Meillä molemmilla on myöskin siemen-
nysluvat, joten voimme hoitaa itse myös 
siemennyksen.

Sorvarit yhtiöittivät tilansa vuonna 
2014 Ala-Sorvari Oy:ksi.

– Tilan yhtiöittäminen on ollut mieles-
täni hyvä ratkaisu ja se on selkeyttänyt 
paljon talouden hallintaa.

Valtava parannus ruokinnan avulla
Sorvarit aloittivat kiinnittämään enem-
män huomiota ruokinnan suunnitteluun 
heti uuden robottinavetan avajaisten jäl-
keen vuonna 2010. Työtä tehtiin yhdessä 
Kärki-Agrin Juha Pakkalan kanssa.

– Yhdessä Juhan kanssa olemme opis-
kelleet ja seuranneet ruokintaa ja siitä on 
tehty tarkat johtopäätökset. Mielestäm-

  TEKSTI  ja KUVAT Kai Kuoppamäki

Onhan 
nämä rajuja 
investointeja, 
mutta nyt ne 
on tehtävä jos 
meinaa.
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Räätälöi Justi-rehut oman tarpeesi 
mukaan tai valitse helposti vakioseos 
lypsylehmille, kasvaville  
tai ummessa oleville lehmille.

Tilaa Justia rehua tilallesi

06 429 8900 / karkiagri.fi

suunniteltuna kaikki tarvittavat ravintoaineet  
tehostamaan oman tilasi kotoisia rehuja.  

Tuoreena suoraan tehtaalta!
me olemme saaneet kohtuullisella työllä 
hyvät tulokset, sanoo Sorvari.

Lähtötilanteessa tilalla oli käytössä 
teolliset väkirehut. Nyt ruokinta perus-
tuu murskeviljaan, säilörehuun ja rypsiin. 
Näitä täydennetään Kärki-Agrin Justi-re-
huilla.

– Ennen keskituotoksemme oli alle  
9 000 kg maitoa ja muutoksen jälkeen se 
nousi heti 1 000 kilolla. Nykyään pääsem-
me jo lähelle 12 000 kilon keskituotosta, 
sanoo Sorvari.

– Olemme lähteneet siitä, että eläimet 
saavat pääosan ravintotarpeestaan ap-
peesta ja vasta loput täysrehuista. Ap-
peen tulee olla tarpeeksi tujua. Lisäksi 
myös oman säilörehun tulee olla laadu-
kasta ja sen tulee pitää riittää tarpeeksi 
pitkään.

Justin lisäksi tilalla on käytössä Kär-
ki-Agrin tuotteista muun muassa säilön-
täaine (Sil-All), suojattu rasva (Magnapac) 
ja siilopeitteet (Secure Covers/Silostop).

– Justiin olemme lisänneet muun muas-

sa orgaanista seleeniä. Justi on helpotta-
nut muutenkin työtä, koska kivennäisiä ei 
tarvitse nyt ottaa monesta säkistä. Säilö-
rehun teossa olemme käyttäneet Sil-Allia 
jo vuosia.

Käänne parempaan
Maitotilallisten asema Suomessa on nyt 
tukala, mutta Sorvari uskoo parempaan 
huomiseen.

– Tilanne on nyt tiukka, mutta uskon 
että pohjat on nähty. Tästä vuodesta kun 
selvitään, niin tilanne kääntyy parem-
maksi.

– Olisihan se mukavaa, jos työlleen sai-
si vielä joskus oikean korvauksen, pohtii 
Sorvari.

Tilan töiden lisäksi Sorvarien arjen täyt-
tää suuri perhe, johon kuuluu kymmenen 
lasta.

– Aika ei ainakaan tule pitkäksi. Työn ja 
lastenhoidon vastapainoksi käyn pelaa-
massa lentopalloa ja jääkiekkoa viikoit-
tain. 

Ala-Sorvari Oy
  sijaitsee Kalajoella

  tilaa pitävät Sampo  
ja Katri Sorvari

  1 lypsyrobotti, noin 
75 lypsylehmää

  toinen robotti tulossa 
ensi vuonna

   keskituotos noin  
11 600 kiloa  
vuonna 2015

��Sampo Sorvari on seurannut 
ja suunnitellut tarkasti eläinten 
ruokintaa yhdessä Juha Pakkalan 
kanssa. Tässä pohditaan uusien 
laakasiilojen paikkaa.
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Kärsämäellä asuvalla Uusitalolla 
on vankka kokemus maatalou-
desta. Ruokinnan suunnittelua 
sekä tilaneuvontaa hän on teh-
nyt jo lähes 20 vuoden ajan.  

– Olen ollut maatalouden parissa 
70-luvun alkupuolelta lähtien. Aluksi 
toimin paikallisessa maatalouskaupassa 
vuosia myymälänhoitajana sekä osaston-
johtajana ja lopuksi olin yksityisenä rau-
takauppiaanakin, Uusitalo kertoo. 

Oman alansa ja intohimonsa Uusi-
talo löysi vuonna 1997, jolloin alkoi ura  
Feedexin rehuedustajana.

– Silloin kiinnostuin ruokinnan suunnit-
telusta ja aloin opiskelemaan alan laina-
laisuuksia. Tietoa, oppia sekä kokemusta 
asiasta on kertynyt siitä lähtien. Opiskelun 
lisäksi myös käytännön työ on opettanut 
paljon. Erilaiset kokeet ja testit tilatasolla 
ovat opettaneet, kuinka tilalla tehdään tu-
losta oikeanlaisen ruokinnan ansiosta. 

Hyödynnä kotoiset rehusi
Jarmo Uusitalo on vakuuttunut kotois-
ten rehujen vahvasta hyödyntämisestä 
ruokinnassa. Hän kannustaa ottamaan 

kaiken irti omasta pellosta. 
– Yleisesti ruokinnassa uskon kotova-

raiseen valkuaisruokintaan. Oman pel-
lon pitäisi tuottaa suurempi osa tilan 
valkuaistaseesta. Apetiloilla esimerkiksi 
vihantaherneen käyttö säilörehuna sekä 
härkäpavun käytössä  on vielä paljon li-
säämisen varaa. Näiden käytöllä voidaan 
saada maitokiloa kohti noin 3–4 senttiä 
parempi tulos. 

– Emme voi elää pelkästään tuontiryp-
sin varassa, sillä uskon sen hinnan nouse-
van liian kalliiksi tulevina vuosina.

Uusitalon mukaan myös riittävä kiven-
näisruokinta on tärkeää.

– Mielestäni suomalaiset ruokintanor-
mit kivennäisten osalta ovat liian alhaiset 
ja lehmät saavat täällä 10–15 prosenttia 
liian vähän mineraaleja ja muita vita-
miineja. Oman kokemukseni mukaan 
muualla Euroopassa ja Amerikassa ollaan 
aivan eri tasolla kivennäisruokinnassa. 

– Liian alhainen kivennäisruokinta 
vaikuttaa lehmien terveyteen ja rajoit-
taa sitä kautta maidontuotantoa. Van-
ha totuushan on, että vain terve lehmä 
tuottaa. Kivennäisruokinnan lisääminen 

ei olisi kova kustannus tiloille, sillä ruo-
kintamäärät ovat kuitenkin pieniä päivää 
kohden.

Uusitalo on vakuuttunut myös elävän 
hiivan käytöstä eläinten ruokinnassa.

– Minulla on yli kahdeksan vuoden ko-
kemus orgaanisen hiivan käytöstä ja olen 
tehnyt lukuisia tilakokeita asian ympäril-
lä. Ne osoittavat, että elävällä hiivalla on 
merkittävä rehuhyötysuhdetta parantava 
vaikutus. 

Tilan tuloksen parantaminen 
tavoitteena
Jarmo Uusitalo kiertää päivittäin Kärki- 
Agrin asiakastiloja ja kartoittaa tilojen ta-
paa toimia käytännön tasolla.

– Aluksi katsotaan tilan nykyinen tapa 
toimia ruokinnan osalta. Lisäksi otan 
huomioon lehmän terveyteen liittyvät 
asiat kuten kuntoluokan ja lannan koos-
tumuksen. Toki käytän apuna myös rehu-
näytteitä. Pystyn antamaan vinkkiä myös 
tilan viljelyratkaisuihin ja sen tasoon. 
Kaikki tähtää tilan tuloksen parantami-
seen, korostaa Uusitalo.

Pyyntöjä tilakäynteihin tulee sekä suo-

ruokinnan suunnittelua
Kärki-Agri panostaa merkittävästi asiakastilojen ruokinnan suunnitteluun ja 
tilaneuvontaan. Jarmo Uusitalo tuli taloon vuoden alusta ja vastaa ensisijaisesti 
tilakohtaisten ruokintasuunnitelmien toteutuksesta ja tilaneuvonnasta.   
TEKSTI  ja KUVA Kai Kuoppamäki

raan asiakkailta että Kärki-Agrin aluevas-
taavien kautta.

– Lähtökohtaisesti tilalla on aina jokin 
haaste esimerkiksi tuotantoon tai tervey-
teen liittyen, johon haetaan ratkaisua. 

Uusitalolla on ollut jo pidempään tar-
kassa kuukausiseurannassa neljä tilaa. 
Tarkoituksena on selvittää, mikä on tuo-
tetun maitokilon todellinen kustannus 
kulloisellakin tilalla.

– Pyrkimyksenä on tuottaa maitoa niin 
pienillä kuluilla kuin mahdollista. Tavoit-
teena maitotilalla pitäisi olla 10 sentin 
ruokintakustannus per tuotettu maito-
kilo. Toki myös muut kulut tulee pitää 
aisoissa, jos haluaa tehdä kannattavaa 
liiketoimintaa.

Asiantuntemus korostuu
Uusitalon mielestä Kärki-Agrin asiak-
kaat ovat ottaneet hänet kentällä hyvin 

vastaan. Myös muu porukka talon sisällä 
sekä korkeatasoinen koulutus ovat teh-
neet vaikutuksen uuteen tulokkaaseen.

– Kärki-Agrilla on nuorekas, kehitty-
mishaluinen ja innokas myyntitiimi, jol-
la on hyvä ammattitaito. Työntekijöiden 
ahkera koulutus näkyy myös kentällä. 
Tilakokojen kasvaessa asiantuntemuksen 
tarve korostuu. Asiakkaat eivät hae enää 
pelkkää hintaa vaan haluavat saada on-
gelmiinsa neuvoja ja ratkaisuja. 

Vapaa-ajalla Uusitalon lempiharrastus 
on hiihto, jota hän nuorempana harrasti 
kilpatasolla. Hänellä on pitkä kokemus 
myös nuorten hiihtäjien valmentamisesta. 

– Nykyään kilometrejä kertyy noin 1 000 
kilometriä talvessa ja tykkään osallistua 
myös erilaisiin massahiihtotapahtumiin. 
Niissä on joskus käyty asiakkaidenkin 
kanssa. Kesällä harrastan pyöräilyä ja 
marjastusta. 

Jarmo Uusitalo
  aloitti Kärki-Agrissa 

tammikuussa 2016
  asuu Kärsämäellä
  20 vuoden kokemus 

ruokinnan suunnittelusta
  perheessä vaimo, 4 lasta 

sekä 4 lastenlasta
  harrastaa hiihtoa, 

pyöräilyä ja marjastusta

Kärki-Agri vahvistaa

Lähtökohtaisesti 
tilalla on aina jokin 
haaste esimerkiksi 
tuotantoon tai 
terveyteen liittyen, 
johon haetaan 
ratkaisua. 

8   Kärkitila    Kärkitila   9



Milk gold Standard

4XLA® 
• Edistyksellinen vetimien- ja ihonhoitoteknologia
• Tehokas ja nopea suojaus 

4XLA® päivittäiseen vetimien suojaukseen lypsyn jälkeen 

4XLA® Perusaine & Aktivaattori saatavilla
20+20 litran astioissa

Desinfektio vaikutus

Tehokas
 • Tuhoaa 99,999%
  taudinaiheuttajista
  Laaja-alainen vaikutus

Nopea
 • Vaikuttaa muutamassa
  sekunnissa

Ei muodosta resistenssejä bakteerikantoja

Suojaava

 • Muodostaa vetimiin
  luonnollisen suojakalvon

 • Glyseriini ja 
  Alfahydroksidihappo (AHA)   
  hoitavat ja uudistavat 
  vedinten ihoa

Lue tuoteseloste aina ennen käyttöä.

Premium-vedinhoitoaine

Alcide on Ecolabin 
premium-brändi
ECOLAB Europe Headquarters
Richtistrasse 7 - 8304 Wallisellen - Switzerland

Alcide-tuotteet markkinoi Suomessa: 
Kärki-Agri Oy, Jalostajantie 6,
60100 Seinäjoki

KÄVÄISIN HILJATTAIN paikallisessa maa-
talouskaupassa. Heti ovesta sisään astues-
sa aistin hienoisen apeuden siellä työsken-
televien myyjien keskuudessa. Pienen kes-
kustelutuokion jälkeen oli alakulon arvattu 
syykin selvillä: kauppa ei tahdo käydä. Alen-
tuneet tuottajahinnat näkyvät väistämättä 
viljelijöiden ostokäyttäytymisessä.

POIS KÄVELLESSÄNI aloin itsekin muis-
telemaan omia tekemisiäni, milloin viimek-
si oli myyjien pakeilla tullut vierailtua? Pit-
källe piti muistia pinnistää, monen kuukau-
den taakse, jopa viime vuoden puolelle. Ei 
oikein ole ollut asiaa eikä kyllä ylimääräistä 
rahaakaan ja toisaalta sähköisesti asioiden 
hoitaminen tuntuu paljon helpommalta.

MAIDON HINNAN LASKU on todella tun-
tunut takataskussa. Monta asiaa on pitänyt 
ajatella uudella ja paljon tarkemmalla taval-
la. Jälkikäteen ajatellen mennyt hyvä aika 
taisi vähän laiskistaa meitä viljelijöitä. Ei tul-
lut kilpailutettua rehukauppiaita sellainen 
verenmaku suussa kuin nyt. Eikä navetassa-
kaan tulleet tehdyksi ne viimeiset pikku hie-
nosäädöt, jotka nyt pakon edessä toteutet-
tuna ovat osoittautuneet varsin tuottaviksi. 
Samoin moni heräteostos jää tekemättä 
ja euroja myös säästyy, kun nyt jättää sen 
maatalouskaupan oven avaamatta.

VAAN MIKSI niin monen asian toteutta-
miseen tarvitaan taustalle se pakko? Tätä 
minulta vaimonikin on syystä usein tiedus-
tellut. No, kyllä sitä olen itsekin toisinaan 
ihmetellyt.

JOS SIIS YRITTÄÄ olla oikein epätoivoisen 
positiivinen, kriisillä huomaa olevan monia 
hyviäkin puolia. Totuttujen asioiden ja toi-
mintatapojen ravistelu sekä suoranainen 
pakko muutosten toteuttamiselle synnyt-
tää yleensä uutta luovaa ajattelua. Siitä se 
sopeutuminen usein alkaa.

ERI ASIA sitten on, mitä tämä aika merkit-
see maaseudun palvelurakenteelle. Pitkit-
tyessään talouden alakulo varmasti vauh-
dittaa niin maatalouskaupan verkostojen 
kuin muidenkin meille kohdennettujen 
palvelujen alasajoa. Jatkossa aumateippi-
rullan tai kalsiumpastatuubin perässä saa 
varautua ajamaan pidemmän matkan. 

HANKINNOISSA ON tilalla alettava nou-
dattamaan samaa suunnitelmallisuutta 
kuin kaikessa muussakin. On ostettava 
harkitusti tavarat suuremmissa erissä, 
mutta harvemmin. Se on ajankäytöllisesti 
järkevää ja heräteostoksiin sortuminenkin 
on epätodennäköisempää.

TOISAALTA KRIISI kaupankin puolella 
aikaansaa myös uutta ajattelua ja panee 
kauppiaat ehkä miettimään uudenlaisia 
pyörillä liikkuvia palvelumuotoja vastaa-
maan kysyntään. Valmiita rakenteitahan 
tähän on jo monella olemassa.

TÄSSÄ ON NYT VAAN kaikkien kärvistel-
tävä ja ajateltava asiat uudella tavalla. Kyllä 
se siitä taas lähtee.

MARKKINATALOUS OPETTAA

JUHA KANTONIEMI
Kirjoittaja toimii isäntänä Kantoniemen tilalla Ähtärissä 
ja on myös Maitoyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja.
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Totuttujen 
asioiden ja 
toimintatapojen 
ravistelu sekä 
suoranainen 
pakko muutosten 
toteuttamiselle 
synnyttää yleensä 
uutta luovaa 
ajattelua.
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Paras kattaus  
rehunsäilöntään
Rehuntekosesonki tulee taas. Yksittäisenä kokonaisuutena se 

määrittää suurimman osan jokaisen liha- ja maitotilan seuraavan 
vuoden työmäärästä ja tuloksesta. Kun rehut osuvat tavoitteisiin, on 

lupa odottaa hyvää tuotosta sekä eläinten terveyttä.
 TEKSTI Juha Pakkala

Me olemme täällä tavarantoimit-
tajan puolella valmiina – kyl-
miöt ovat täynnä säilöntäai-
neita, varastoissa on muovia ja 

peitteitä. Olemme myös valmiina opasta-
maan tuotteiden käytössä, sillä toisinaan 
teoria, käytäntö ja kulttuuri eroavat tilo-
jen välillä. Tärkeintä on löytää jokaiselle 
tilalle sopivat säilöntätavat ja -menetel-
mät, joiden avulla jokainen voi turvallisin 
mielin kerätä pellolta tavaraa talven varal-
le. Olemme valinneet huolella seuraavat 
säilöntätuotteet teitä varten, sillä näiden 
tiedetään tutkimusten perusteella jättä-
vän tilalle eniten tulosta viivan alle.

Miksi säilöntäainetta?
Säilöntäainetta tarvitaan muovin alla 
tapahtuvan säilöntäprosessin nopeutta-

miseksi ja laadun varmistamiseksi. Luon-
nollinen käyminen on hyvä, mutta hidas 
ja riskialtis vikakäymiselle. Kärki Sil-All 
-käsittely yhdistää luonnon bakteerit ja 
tuotteen mukana tulevat huippubak-
teerit yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla on 
voima ja suunta laskea rehun pH oikealle 
happamuustasolle muutamassa päiväs-
sä. Maitotilalla tämän huomaa siitä, että 
lehmät intoutuvat syömään ja lypsämään 
erityisen hyvin. Lihatiloilla päiväkasvut 
ovat merkittävästi suurempia ja lihan laa-
tu parempaa. Mikä voisi olla tärkeämpää?

Neljä eri 
maitohappobakteerikantaa
Kärki Sil-All sisältää suuren määrän no-
peasti lisäntyviä bakteereja, jotka toimivat 
eri ph-tasoilla. Tällä varmistetaan, että 

ph:n lasku tapah-
tuu puhtaan mai-
tohappokäymisen 
avulla. Täten energia-
tappio jää mahdollisimman pieneksi.

Kärki Sil-All rajoittaa rehua pilaavien 
bakteereiden kasvua ja estää niitä ha-
jottamasta valkuaista, sekä käyttämästä 
energiaa ja kuiva-ainetta. Kärki Sil-All si-
sältää myös entsyymejä, jotka vaikuttavat 
positiivisesti kuitujen sulavuuteen. 

Kärki Sil-All:in käyttöalue on erittäin 
laaja. Sama aine sopii sekä kuivaan että 
märkään esikuivattuun rehuun. Et tarvit-
se useita aineita eri kuiva-ainepitoisuuk-
sille. (katso taulukko)

Rehut voit säilöä siiloissa, aumoissa 
tai paaleissa. Kärki Sil-All soveltuu myös 
luonnonmukaiseen tuotantoon.



Hyvät käymistuotteet suhteessa huonoihin käymistuotteisiin 
NELJÄ ERILAISTA KUIVA-AINEALUETTA

Hyvien käymistuotteiden (maitohappo, propionihappo) suhde huonoihin käymistuotteisiin (etikkahappo, voihappo) osoittaa 
selkeän eron eri säilöntätapojen välillä. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä nopeampi ja puhtaampi käymisprosessi on ollut. 
Tämä tarkoittaa, että säilörehun ravinteet ovat säilyneet parempilaatuisena ja kuiva-ainetappiot ovat olleet pienemmät. 
Lähde TINE, Norja 2015 (yhteenveto 2372 säilörehuanalyysistä).
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Säilörehun- ja 
murskeviljansäilöntään

Tilan kannattavuus 
paranee

Enemmän puh-
dasvalkuaista
rehuun

Nopeampi pH:n lasku 
rehussa säilyttää 
energian ja ravinteet

Kärki Sil-All 4x4 +
Suorituskykyä kaikkiin olosuhteisiin
Entistäkin tehokkaampi Kärki Sil-All 4x4+ sisältää älykkäitä bakteereja, jotka 
parantavat säilörehun aerobista vakautta ja varmistavat hyvän säilörehun 
haastavissakin olosuhteissa.
Kärki Sil-All 4x4+ vastaa nykyajan säilörehunteon ja ruokinnan haasteisiin. Se 
varmistaa nopeimman pH:n laskun, entistäkin pienemmät kuiva-ainetappiot, 
paremman valkuaisen ja sulavuuden.
Tilan kannattavuuden keskeinen tekijä on maksimoida oman säilörehun 
tuottavuus –Kärki Sil-All takaa korkealaatuisen säilörehun aina viimeiseen 
syöttökertaan saakka!
Tee vuoden paras investointi tilallesi ja hanki Kärki Sil-All 4x4+ varmistaman 
oman rehusi tuottavuus.

Lisätietoa aluevastaaviltamme tai puh. 064 298 900.

www.karkiagri.fi
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Miksi muovia, mitä muovia?
Rehusta tekee säilörehun se, että 
se säilyy riittävän pitkälle tuottaen 
iloa talvikauden ruokinnassa. Ilman 
muovia tehdyt säilörehut pilaantui-
sivat niille sijoilleen hapen vaiku-
tuksesta hyvin nopeasti. Muoviin 
pyöräyttäminen tekee siis hapen 
pilaavasta vaikutuksesta huomatta-
vasti pienemmän. Hyvällä tuurilla 
ja huolellisella viimeistelyllä näkyvä 
pilaantuminen loistaa poissaolol-
laan kokonaan. 

Kehitys ei kuitenkaan ole pysäh-
tynyt tähän! Joka puolella maailmaa 
siirrytään parempiin muoveihin eli 
ns. happikalvoihin. Näillä vuorattu 
rehu estää hapen pääsyn rehuun 
käytännössä kokonaan säilöen ra-
vinteet paremmin. Tuomme tähän 

Silostop-tuoteryhmään kesän 2016 
uutuutena reunamuovit, jotka on 
tehty samasta happea läpäisemät-
tömästä materiaalista kuin aiemmin 
myyntiin tulleet Silostop-happikal-
vot. Mikä voisi olla helpompaa kuin 
valmiiksi leikattu reunamuovi, joka 
on kestävää käytössä eikä lähde tuu-
len mukana?

Mitä painoksi?
Hyviä rehuntekorutiineja käsitte-
levissä oppaissa käsketään usein 
painottamaan huolellisesti. Mitä se 
tarkoittaa? Miksi ylipäätään paino-
tetaan? Samasta syystä kuin edel-
lisessä kohdassa eli painotuksella 
varmistetaan, että valittu muovi 
pysyy mahdollisimman tiukasti ja 
pitkään rehua vasten. Kun muovi on 

kiinni rehussa, happea ei pääse vä-
liin rehua pilaamaan. Kyse ei ole sii-
tä kuinka paljon painoa kasan päällä 
on, vaan kuinka muovi saadaan py-
symään tiukasti rehun päällä. 

Ylimääräinen paino on siitä 
hankala, että se pitää viedä kasan 
päältä myös pois. Siksi olemme 
päätyneet suosittelemaan asiak-
kaillemme Secure Covers -paino-
pusseja ja peitteitä. Ne ovat kestä-
viä ja riittävän raskaita pysyäkseen 
rehun päällä. Asentaminen käy silti 
vähällä työvoimalla ja –määrällä. 
Kun siilo tai auma on peitelty näillä, 
voi huoletta antaa tuulen puhaltaa, 
lintujen nokkia ja eläinten kävellä 
ylitse. 

Helppoa kuin heinänteko! 

Kun muovi on 
kiinni rehussa, 
happea ei pääse 
väliin rehua 
pilaamaan.
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Ilmiö poikimahalvauksen taustal-
la on luonnollinen: tuotannossa 
tarvitaan enemmän kalsiumia, 

kuin eläin pystyy sillä hetkellä saa-
maan ravinnosta tai elimistöstään. 

– Kun tarve on saantia suurempi, 
kalsiumin pitoisuus veressä lähtee 
syöksyyn. Riippuen siitä, kuinka alas 
ja pitkäksi aikaa se vajoaa, seuraa 
joko piilevä tai näkyvä poikimahal-
vaus, sanoo amerikkalainen tohtori 
Glen Aines Balchemilta.

– Näistä molemmat versiot ai-
heuttavat isoja taloudellisia mene-
tyksiä. On hyvä muistaa, että jokaista 
näkyvää poikimahalvausta kohti on 
ainakin viisi piilevää tapausta, jotka 
kannattaa hoitaa myös tunnollisesti.  

Poikimahalvaustapaukset on mah-
dollista laskea lähes nollaan hyvällä 
umpikauden ruokinnalla ja hoi-
dolla, etenkin kun siirtymäkauden 
rutiineihin kiinnitetään kunnolla  
huomiota. 

– Tämä ei kuitenkaan oikeassa 

elämässä aina onnistu, joten kal-
siumlisää tulee pitää aina varastos-
sa. Ennaltaehkäisy on tässäkin ta-
pauksessa halvempaa ja parempaa 
kuin näkyvien tapausten hoito, jat-
kaa Aines.

CalDrench Plus on Kärki-Agrin 
ratkaisu veren kalsiumtason nos-
toon ja se on noin 20 vuoden mark-
kinoilla olemisen aikana ehtinyt 
vakiinnuttaa paikkansa niin alue-
vastaaviemme pakettiautoissa kuin 
tilojen karjakeittiöissäkin ympäri 
Suomen. 

– Tuotteen on alun perin kehit-
tänyt amerikkalainen eläinlääkäri 
Jack Register, joka etsi aikoinaan 
mahdollisimman tehokasta vaih-
toehtoa suonensisäiselle hoidolle. 
Syntyi CalDrench Plus, jonka paten-
toitu koostumus mahdollistaa te-
hokkaan veren kalsiumpitoisuuden 
noston helposti ja nopeasti – vain 
15 minuuttia hitaammin kuin suo-
nensisäinen hoito, sanoo Euroopan 

markkinoista vastaava Heemskerkin 
tuotepäällikkö Niels Kuipers Hol-
lannista.

Suoraan juoksutusmahaan
Tuotteen ainutlaatuisuus piilee sen 
koostumuksessa sekä imeytymises-
sä. Siinä missä pastat ja bolukset 
päätyvät pötsiin laimentumaan, 
CalDrench Plus kulkeutuu suoraan 
juoksutusmahaan imeytyen siellä 
saman tien. 

– Tuote on loppuun asti mietitty 
kokonaisuus, jossa matalalla kal-
siumpitoisuudella saadaan nopea 
ja tehokas vaste veren kalsiumtason 
nousulle, toteaa Kuipers.

CalDrench Plus -annos annetaan 
kerran poikimisen yhteydessä sekä 
8–10 tunnin kuluttua toisen kerran. 
Yhden annoksen koko on 200 ml ja 
saatavilla on tarkoitukseen sopivia 
annostelupistooleja. Yhdessä kaniste-
rissa on 25 annosta, jolloin annoshin-
naksi jää ainoastaan 5,50 euroa. 

CalDrench Plus –  
tehokkain ratkaisu  

poikimahalvauksen hoitoon
Poikimahalvaus on yksi maidontuotannon ja poikimisen ajan 

kesto-ongelmista. Se aiheuttaa tiloille tuntuvia ongelmia, mutta 
on ennaltaehkäistävissä pienillä kustannuksilla.

Imeytymispaikka Kalsiumin 
määrä 

annoksessa

Ca-tason nou-
su veressä 

(mg/dl verta)
Kalsium lähde Vaikutus- 

nopeus Pötsi Juoksutus-
maha

Suonensisäisesti välitön EI EI MATALA 4

Kalsiumkloridi / CalDrench Plus erittäin nopea EI KYLLÄ MATALA  2 - 4 

Kalsiumkloridi / pasta, bolus erittäin nopea KYLLÄ EI KORKEA alle 2

Kalsiumformiaatti nopea KYLLÄ EI KORKEA 0,5 – 1

Kalsiumpropionaatti nopea KYLLÄ EI KORKEA 0,5 – 1

Kalsiumasetaatti nopea KYLLÄ EI KORKEA 0,5 – 1

Kalsiumlaktaatti nopea KYLLÄ EI KORKEA 0,5 – 1

Kalsiumsulfaatti * hidas EI EI KORKEA 0

Kalsiumkarbonaatti * hidas EI EI KORKEA 0

TEKSTI  Juha Pakkala KUVA  Kai Kuoppamäki

* imeytyy ohutsuolessa  Lähde: Heemskerk

Tuote on loppuun asti 
mietitty kokonaisuus, 
jossa matalalla 
kalsiumpitoisuudella 
saadaan nopea 
ja tehokas vaste 
veren kalsiumtason 
nousulle.
Niels Kuipers

CA
LD

R
E

N
CH

 P
LU

S

16   Kärkitila    Kärkitila   17



P ohjanmaan Rehujauhatuksen 
toimitusjohtaja Teemu Oja 
esittelee uudenaikaista sekoi-
tusautoa yrityksen pääpaikassa 
Kalajoella. Tällä hetkellä ajossa 

on yhteensä neljä autoa, jotka jalostavat 
asiakkaiden viljat tilakohtaiseksi rehuksi. 

– Aloitin rahtimylläyksen vuonna 2 000, 
kun ostin ensimmäisen seosauton. Omal-
la tilallamme käynyt rahtimylläri oli lo-
pettelemassa toimintaa ja alkoi kaupit-
telemaan autoa. Siitä se toiminta lähti ja 
on vähitellen kehittynyt nykyiseen muo-
toonsa, Oja kertoo.

Nyt vanha autokanta on kokonaan uu-
sittu ja myös yrityksen toiminta-alue on 
laajentunut huomattavasti. Teemu Ojan 
ja hänen vaimonsa lisäksi yritys työllistää 
5 henkilöä.

– Toimialueemme on koko Pohjanmaa, 
Keski-Suomi, Kainuu ja Savo. Toimipis-
teemme sijaitsevat Kalajoella ja Lillbyssä. 
Teemme vuodessa noin 18 miljoonaa ki-
loa rehua, sanoo Oja.

Oma vilja hyödyksi
Teemu Oja näkee rahtimylläyksessä mo-
nenlaisia etuja. Rehukustannuksessa sääs-
tetään, kun asiakas voi hyödyntää viljansa 
oman tilan ruokinnassa maksimaalisesti. 
Viljan kuskaaminen tehtaalle ja takaisin 
ei ole järkevää.

– Eihän siinä ole mitään järkeä, että 
isäntä maksaa ensin rahdin myydystä vil-

Edullista täysrehua 
omalla tilalla
Pohjanmaan Rehujauhatus on jauhanut maatilojen omaa viljaa 
täysrehuksi jo yli 15 vuotta. Kotoisten rehujen hyötykäytön 
maksimointi korostuu yhä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.
TEKSTI ja KUVAT Kai Kuoppamäki

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy
  Perustettu vuonna 2000 Kalajoella

  Käytössä neljä sekoitusautoa

  Toimialue: Pohjanmaa, Keski-Suomi, 
Kainuu ja Savo

  Jauhaa rehua vuodessa noin  
18 miljoonaa kiloa 

  Harjoittaa myös viljanvälitystä

  Toimitusjohtaja Teemu Oja

Eihän siinä ole 
mitään järkeä, 
että isäntä 
maksaa ensin 
rahdin myydystä 
viljasta ja 
sitten ostaa 
sen täysrehuna 
tilalle takaisin.

jasta ja sitten ostaa sen täysrehuna tilalle 
takaisin, toteaa Oja.

Tilakohtainen rehusekoitus tehdään 
asiakkaan oman rehureseptin perusteella. 
Haluttua rehuseosta voidaan täydentää 
esimerkiksi valkuaistiivisteillä, melassi-
leikkeellä, kivennäisrehuilla, energiatäy-
dennysrehuilla tai tehokkailla vitamiineil-
la. 

– Voimme valmistaa kerralla noin kah-
den kuukauden täysrehut. 

Seoksissa käytetyt kivennäiset, vita-
miinit ja hivenaineet valmistetaan Kärki- 
Agrin uudella rehutehtaalla Seinäjoella.

Luomutiloja paljon mukana
Pohjanmaan Rehujauhatuksen asiakas-
kunnasta löytyy laaja kirjo erilaisia ja 
erikokoisia tiloja. Palaute tiloilta on ollut 
positiivista ja tuotantomäärät hyviä.

– Monesti luullaan, että vain pienet tilat 
käyttävät meitä, mutta se on harhaluulo. 
Isoin asiakastila taitaa käsittää tällä het-
kellä 500 lehmää, toteaa Oja.

Myös luomutilat ovat iso ja kasvava 
asiakasryhmä yritykselle.

– Pystymme aika vaivattomasti sekoit-
tamaan mukaan esimerkiksi härkäpavun, 
kauran ja herneen samalla kertaa.

Huono viljavuosi näkyy myös Pohjan-
maan Rehujauhatuksen arjessa. 

– Aloitimme viime vuonna myös viljan-
välityksen Suomen sisällä. 
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AGRIPOINT-jälleenmyyjät: 

www.firestone.eu/agri

Superior traction, faster working and lower fuel consumption… 
The new Firestone Performer 65 and MaxiTraction IF tyres outperform 

the competition in every signifi cant performance area. But don’t just take 
our word for it. Independent tests conducted in Belgium and Germany* 

give top marks to Firestone’s premium tractor tyres when it comes to 
traction, working speed and fuel economy. 

Your guarantee of growing results, season after season.

OUR TRACTION. 
YOUR PERFORMANCE.

Bridgestone Europe NV/SA

Agricultural Tyres for Tractors
Traction/slip and fuel consumption

DLG Test Report 6164  F

3.22 ha 3.24 ha 3.26 ha 3.28 ha 3.3 ha 3.32 ha

Capacity hectare/hour (@ 1.3 bar)

Save
time &
money 

Firestone

Tarjous voimassa 
huhtikuun loppuun 

2016 asti.

Osta kaksi  

Firestone -vyörengasta, 

saat Braun -sääaseman 

kaupan päälle!  

(arvo 135 €) 

Tarjous voimassa 
huhtikuun loppuun 

2016 asti.

ALAVUDEN KUMI OY 
06 512 0147
Alavus

RENGASHUOLTO B.STORM
06 320 1120
Helsingby

RENGASCENTER IKAALINEN
03 458 7300
Ikaalinen

VUOKSEN KUMI OY    
05 677 4460
Imatra

RAAHEN RENGAS JA LAITE OY  
06 456 5000
Jalasjärvi

KM-RENGAS OY 
02 243 7550
Kaarina

KANGASNIEMEN KUMIKORJAAMO OY
045 887 9011
Kangasniemi

SUUPOHJAN AKKU JA RENGAS  
06 231 2422
Kauhajoki

TUOVIRENGAS OY  
016 821 506
Kemijärvi

HAKA-RENGAS OY 
0400 681 981
Kempele

KOLARIN KUMI OY
016 561 300
Kolari

RENGAS KUUSAMO OY  
08 852 2688
Kuusamo

WARA RENGASPALVELU  
040 455 2748
Kylmälä
 
EROLAN KUMI KY  
03 782 5311
Lahti
 
SAVON RENGAS & TARVIKEPALVELU 017 731 
264
Lapinlahti  
 
RAAHEN RENGAS JA LAITE OY  
08  381 171
Liminka

RENGASMÄKI OY  
02 432 0211
Masku

STS RENGASPALVELU OY  
03 474 8445
Mänttä

KUMIKORJAAMO HANNU TAKALA OY  
02 548 0185
Noormarkku

ORIVEDEN KUMIKORJAAMO KY  
03 334 6655
Orivesi

POHJOIS-KARJALAN KUMIKORJAAMO OY  
013 550 505
Outokumpu
 
AUTOYHTYMÄ VIITALA OY 
0400 739 122
Perho
 
MASKINFÖRSÄLJNING J-E SVARTSJÖ KB  
06 729 0156
Pännäinen

HUOLTAMO OIVA NAUKKARINEN OY  
015 440 911
Rantasalmi

RANUAN TARVIKEKESKUS OY
016 355 1046
Ranua

RAAHEN RENGAS JA LAITE OY  
08 211 7120
Saloinen 

MOUHIJÄRVEN KUMIKORJAAMO KY
03 518 7350 
Sastamala 

SEINÄJOEN RENGAS-PAAVOLA OY  
06 421 7250
Seinäjoki

SOMERON RENGAS KY  
02 748 6390
Somero

SÄRKISALMEN RENGAS PUTKINEN  
045 138 7777
Särkisalmi

KANTA-RENGAS OY  
03 688 1523
Turenki

JYRKI LEHTONEN OY
040 537 8280
Uurainen

AUTO & KONEHUOLTO NAASKO KY 
0500 480 039
Ylitornio

Kärki-Agri  
On The Road
Kärki-Agri tapaa asiakkaitaan säännöllisesti tiloilla, 
tapahtumissa sekä messuilla ja käy tutustumassa 
alan kansainvälisiin tuuliin maailmalla.

KÄRKI-AGRI OSALLISTUI Tampereen KoneAgria-messuille lokakuussa. 

KÄRKI-AGRIN MYYNTITIIMI kävi opintomatkalla Englannissa 
Lallemandin tehtaalla Malvernissa. Matkalla tutustuttiin muun muassa 
Sil-All -rehunsäilöntäaineen valmistukseen. Sil-All -bakteerien 
kasvatusmenetelmät ja laadunvalvonta tekivät kaikkiin vaikutuksen.

SARKA-MESSUT 
järjestettiin tammikuun 
lopussa Seinäjoella.

KÄRKI-AGRI TUTUSTUI Tom Reuillardin 
isännöimään sukutilaan New Yorkin 
osavaltiossa Yhdysvalloissa. 600 lypsylehmän 
tilalla eläinten keskituotos on 44 kiloa maitoa 
päivässä. Reuillard korosti hyvän johtamisen 
ja selkeiden rutiinien kantavan hedelmää. 

Kärki-Agri löytyy myös Facebookista. 
Tykkää sivuista ja pysyt kärryillä 
Kärki-Agrin tapahtumista, 
tilaisuuksista ja uutisista! 

Kiitos kaikille 
osastollamme 
käyneille!
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ALCIDEN KEHITTÄMÄT premium-luokan vedinhoitoaineet  
turvaavat karjasi utareterveyden. 

4XLA on 2-komponenttisten tuotteiden klassikko, jonka hoitovaikutus  
ja teho taudinaiheuttajiin ovat ainutlaatuista. 4XLA antaa hyvän suojan vetimille  
ja suojaa niitä auringon uv-säteilyilyltä.

LactaGold on 1-komponenttinen maitohappoon perustuva 
tuote, joka on kehitetty erityisesti sumutettavaksi sekä 
lypsyrobottikäyttöön. 

Muista myös UdderGold Platinum, joka muodostaa 
pitkäkestoisen ja suojaavan kalvon vetimen ympärille. Erityisen 
hyvä suoja ympäristöperäisiä taudinaiheuttajia vastaan.  

4XLA: 20 + 20 litran astioissa
LACTAGOLD: 20, 60 ja 200 litran astiat
UDDERGOLD PLATINUM: 20 + 20 litran astioissa

Turvaa utareterveys

KÄRKI SIL-ALL –TUOTEPERHE laajeni, kun Kärki-Agri toi 
markkinoille uuden säilöntäaineen heinälle. 

Kärki Sil-All Hay+ koostuu kolmesta erilaisesta laajavaikutteisesta 
tehoaineesta, jotka vähentävät merkittävästi homeiden ja hiivojen 
kasvua heinässä. 

Sil-All Hay+ vaikuttaa merkittävästi heinän laatuun ja sen 
ruokinnalliseen arvoon pitäen sen korkealaatuisena pidempään. 

Sil-All Hay+ sekoitetaan veteen ja se säilyy käyttökelpoisena 
sekoituksen jälkeen 2 kuukautta.

Pakkauskoko: 10 kg säkki

Parempaa kuivaheinää
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KÄRKI-AGRI ON LANSEERANNUT 
uuden innovaation Silostop-
tuoteperheeseen. Silostop-reunamuovi 
estää hapen pääsyn säilörehuun ja 
vähentää rehun pilaantumista reuna-
alueilta, erityisesti yläkulmista.

Silostop-reunamuovi asennetaan 
koko seinän korkeudelle ja ylimääräiset 
käännetään keskelle. Reunamuovi 
asettuu helposti seinää vasten ja sillä 
on ohut sekä kestävä rakenne. Tuotetta 
on kevyt käsitellä ja se toimitetaan 
valmiiksi oikean levyisenä.

Saatavana kuusi eri kokoa. Kysy lisää 
aluevastaaviltamme.

Uutta rehunsäilöntään –
Silostop-reunamuovi

ENSTI ON UUSI nestemäinen energiarehu, joka 
valmistetaan Kärki-Agrin omalla tehtaalla Seinäjoella.

ENSTI on maittava energiatäydennysrehu kaikille 
märehtijöille ja sitä suositellaan käytettäväksi 
poikimisen yhteydessä sekä korkean tuotoksen 
ajan. ENSTI:ä voidaan käyttää myös ympäri vuoden 
täydentämään ja tasaamaan muuta ruokintaa.

ENSTI-energialiuos nostaa tehokkaasti veren 
sokeripitoisuutta ja ehkäisee asetonitaudin tai ketoosin 
syntyä sekä lisää kuiva-aineen syöntiä. Se parantaa 
eläinten ruokahalua ja auttaa omien kotoisten rehujen 
suorituskykyä.

ENSTI soveltuu robottikäyttöön, appeen sekaan 
sekä Drench-annosteluun. Annostelu lypsylehmille  
0,3–0,6 kg / eläin / päivä.

Pakkauskoko: 1 200 kg kontti

ENSTI-energialiuos

Nutrilix-
nuolukivet 
kesälaitumille
KOTIMAISET KÄRKI NUTRILIX -nuolukivennäiset 
täydentävät ja varmistavat eläinten kivennäisten, 
hivenaineiden ja vitamiinien saannin. Nuolukivennäiset 
valmistetaan Kärki-Agrin tehtaalla ja ne toimitetaan aina 
tuoreena tehtaalta tilalle.  

Kärki Nutrlix -nuolukivennäiset ovat 20 kg:n 
muovisangoissa ja niitä on saatavilla kolmea eri 
laatua nautakarjalle. Magnesiumpitoinen laitumelle, 
Kalsiumpitoinen nuor- ja lypsykarjalle sekä Umpikivi 
erityisesti ummessa oleville lehmille. Lampaille on 
saatavilla oma kuparivapaa kivi.

Myyntipakkaus:  
20 kg sanko,  
50 kpl lava

Laidunkaudella maidon soluluvut nousevat, 
joten on tärkeää turvata eläintesi 
utareterveys myös kesälaitumilla. 

Uutuus

Uusi 
innovaatio
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Jarmo Uusitalo 
p. 040 724 1890

Joni Mäkinen
p. 050 355 6661
Etelä-Pohjanmaa

Lauri Lithovius
p. 050 406 7315
Pohjois-Pohjanmaa

Jenni Karhu
p. 050 409 0602
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Jani Pekonen
p. 050 566 7252
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa

Minna Pellinen
p. 0500 668 996
Kuopion seutu

Seppo Valkeinen
p.  050 362 6079
Keski-Suomi

Jani Lehto
p. 050 408 6822
Pirkanmaa

Maarit Skutnabb
p. 050 406 1733
Kanta- ja Päijät-Häme,
Uusimaa, Itä-Uusimaa

Jari Koskela
p. 0500 901 175
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa

Päivi Pihlajamäki
p. 045 259 3900
Varsinais-Suomi, Lappi

Jorma Tyrväinen
p. 0400 377 212
Pohjois-Karjala

Kaija Myllymäki
p. 040 544 6369
Keski-Pohjanmaa

Hans Israels
p. 0400 835 672
Pohjanmaa, Ahvenanmaa

Tero-Jussi Pöntinen
p. 050 533 1953
Etelä-Savo, Etelä-Karjala,
Kymenlaakso

Antti Vainikainen
p. 050 4342555
Pohjois-Savo,  Iisalmen 
seutu, Kainuu ja Lappi

KÄRKI-AGRIN MYYNTITIIMI:
Yhteys-

tiedot

KÄRKI-AGRI on yksityinen, nautatilojen palveluun erikoistunut luotettava 
kauppakumppani. Yksilölliseen, karjatilan tarpeet huomioivaan palveluun panostava 
verkostomme kattaa koko maan. Lähin aluevastaava on aina puhelinsoiton päässä ja 
nettikauppamme on auki verkossa 24 tuntia vuorokaudessa.

Haluamme olla lähellä asiakasta ja siksi palvelumme yltää tilalle saakka. 
Aluevastaavien autosta hankit laadukkaat ja tunnetut tuotantotarvikkeet 
vaivattomasti tilallesi. 


