Kunnon tuottajamessujen

yhteistyökumppanit
yhteyttä.

1.

7.

Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimivat Sikava ja Naseva. Naseva on nautakarjan
terveydenhuollon seurantajärjestelmä. Sikava puolestaan sikatilojen vastaava terveydenhuollon seurantajärjestelmä.

Tuttu ja luotettava Viljavuuspalvelu palvelee
yli 60 vuoden kokemuksella maatalous- ja
viherrakennusalan asiakkaita Mikkelissä.
Käytössänne on myös muut laajan konsernin
analyysipalvelut.

14–16. Maatalousoppilaitokset

8.

17.

Oy Feedex Ab on Pohjanmaalla, Pedersören
Kolpissa, sijaitseva rehutehdas. Vuonna 1992
perustettu perheyritys valmistaa rehuseoksia niin naudoille, sioille kuin hevosillekin.
Rehujen valmistuksessa panostetaan rehujen laatuun. Ammattitaitoinen henkilökunta
auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen
rehun tilan tarpeisiin sekä tekee tarvittaessa
ruokintasuunnitelman. Terve tuotantoeläin
antaa parhaan tuloksen!

Vaasan Osuuspankki on johtava paikallispankki Rannikko-Pohjanmaalla. 100 työntekijällämme on perusteellinen osaaminen
pankki- ja vakuutusalalta. 7 toimistossamme
Närpiöstä Uuteenkaarlepyyhyn palvelemme
yli 50 000 asiakasta.

2.
Vilomix Finland Oy on vuonna 1979 perustettu
erikoisrehutehdas Paimiossa. Yrityksemme
toimi Hiven Oy:n nimellä 31.5.2014 saakka.
Valmistamme suurimman osan tuotteistamme Paimiossa. Kaikki tuotteemme ovat
GMO-vapaita. Tärkeimpiä tuoteryhmiämme
ovat mm. erilaiset vitamiini- ja hivenaineseokset, kivennäisseokset, nuolukivet sekä
erityisesti nuorille eläimille tarkoitetut tuotteet (mm. porsasrehut). Jakelukanavamme
ovat maanlaajuinen alue-edustajaverkostomme sekä useimmat meijerimyymälät.

9.
Karjatilojen sisustus ja kalusteet.

3.

10.

Hankkija on kasvun osaaja ja Suomen johtava maatalouskauppa. Hankkijalla on omaa
rehuteollisuutta ja se on Suomen suurin
teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijan Suomen Rehu –rehutehtaat sijaitsevat
Kotkassa, Turussa, Seinäjoella, Kotkassa
ja Säkylässä. Hankkijan tavoitteena on toimia maatalouden ammattilaisten parhaana
kumppanina ja tarjota viljelijälle kaikki maatalouden tuotantopanokset. Yrityksellä on
myös maan laajin ja monipuolisin maatalousalan verkkokauppa.

Raisioagro on osaava ja luotettava kotimainen kumppani ja innovatiivinen edelläkävijä.
Panostamme laatuun ja ympäristön hyvinvointiin. Toimintamme painopiste on rehuissa, ruokintaosaamisessa ja kasvinviljelyssä.
Muut tuotantopanokset ja -tarvikkeet täydentävät palvelujamme.

4.
Ransuco toimii sika- ja nautakalusteiden valmistajana. Valmistus on Koski Tl:ssä Varsinais-Suomessa. Navetoissa valikoimaamme
täydentävät Jourdain-kalusteet. Edustamme
SKOV-ilmastointia, Greten- ja Nooyen-ritilöitä, Svea Agri -lantakoneita, Kraiburg-kumimattoja, Skiold liemiruokintaa ja myllyjä,
LaBuvette-juomakuppeja ja Hotline-aitaustuotteita.
5.
Hulden Ab on maatalousyritys, joka myy
myös lietteen levittämis- ja kuljetuspalveluita. Olemme erikoistuneet pitkiin kuljetuksiin
sekä tehokkaaseen logistiikkaan. Hulden Ab
käsittelee vuosittain n. 70 000 m3 lietettä.

11.
Haluamme auttaa maatalousyrityksiä ja
tarjota heille sopivia pankkipalveluja, kun
he pyrkivät saavuttamaan tavoitteitaan.
Toimintamme perustuu vahvoihin asiakassuhteisiin. Osaava ja sitoutunut henkilöstö
sekä sen kyky tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia on vahvuutemme. Paikallinen
henkilöstö auttaa niin pientä kuin suurtakin
maatalousyritystä kasvun tiellä.
12.
SeiLab tutkii elintarvikkeita ja vesiä. Elintarvikkeista viimeisimpänä tutkimusalana on
ravintosisältötutkimukset. SeiLab Oy tekee
myös viljavuus-, rehu-, rasva- ja Salmonella-tutkimuksia ym. Yritys toimii valtakunnallisesti ja suosii kotimaista osaamista omissa
laboratoriossaan Seinäjoella ja Kauhajoella.

6.

13.

Edustamme Schaumannin kivennäisrehuja
sekä biologisia Bonsilage-säilöntäaineita.
Schaumannin tuotekehityksen tuloksia ovat
mm. Bonvital-probiootti, Ceravital-entsyymi
ja Rumivital-entsyymi. Ne ovat Schaumannin
EU-rekisteröityjä rehujen lisäaineita, joilla on todettu useita positiivisia vaikutuksia
eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin. Hyödyntämällä asiantuntemustamme saat kustannustehokkaat ratkaisut sikojen ja nautojen
ruokintaan sekä rehujen hyödyntämiseen.

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista
maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Asiantuntijoidemme
erikoisosaamista on maatilojen talouteen,
johtamiseen, tuotantoon ja ruokintaan liittyvät toiminnot. ProAgria Etelä-, Keski- ja
ruotsinkielisen Pohjanmaan laaja asiantuntijajoukko auttavat ja palvelevat yrityksesi talousasioiden hallinnassa, tuotannon
suunnittelussa ja seurannassa sekä tuloksen parantamisessa. Älä epäröi ottaa meihin

henkilökunnalla ja nykyaikaisilla jalostusmenetelmillä. Maitokolmion meijerin omistavat alueen lähimaitotuottajat. Kotimaiset
tuottajat ja kotimaiset olosuhteet – siinä on
maidon alkuperätodistus puhtaimmillaan.
24.
IOPARI on luotettava, nykyaikainen ja kotimainen tuotantotilojen varustaja: makuuparret, karsinat ja aidat. Pehmeät ja kestävät
ritilämatot ja laadukkaat korkeatasoiset parsipedit. Eläintilojen ja ulkoalueiden energiatehokkaat Led-valaisimet. Siilot rehun ja viljan varastointiin. Eläinten juoma-altaat sekä
ruokinta-astiat. IOPARI toimittaa myös ovet,
kennolevyt ja ikkunat ym. uudis- ja saneerauskohteisiin. IOPARI tuotteet toimitettuna
ja asennettuna.

29.
Navettojen ja sikaloiden pesu ja desifiointi.
Tuottavuutta lisäävät ratkaisut arkeasi helpottmaan.
30.
Sipoossa toimiva yritys, joka jalostaa ja
markkinoi noin 630 suomalaisen maitotilan maidon ja on Suomen toiseksi suurin
meijerituotteiden toimittaja. Arla Suomi
-yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Oy Sipoo,
Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen
Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri, Laaksojen
Maitokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri,
Ranuan Meijeri ja Ruhan Meijeri.
31.

25.

18.
Lakkapää osaa pohjoisen maatalouden.
Olemme Pohjois-Suomen yksi johtavia maatalouskauppoja.
Toimipistepaikkakunnat:
Oulu, Tornio, Rovaniemi ja Ylitornio. Maatalouskauppa työllistää meillä noin 15 henkeä.
Snellmanin messuilla esittelemme mm. Rehunsäilöntäaineita ja karjatalouskalusteita.
Tervetuloa osastollemme!
19.

farm

Lypsykonehuolto Mällinen Oy & PJ Farm
maahantuo ja huoltaa mm. Conor-lietevaunut, Sauerburger-pienkuormaajat, BouMatic- & Strangko-lypsyasemat ja lypsykarusellit Eurocomp-apevaunut, Agritech- siilot,
MAER-painepesurit,
Virocid-desinfiointiaineet, Biogel-vaahtopesuaineet ja paljon
muuta.

Hargassner vaivatonta biolämmitystä. Lämmityksen tulevaisuus on CO2-neutraalit biomassalämmitysjärjestelmät.
Hargassner
valmistaa pelletti-, hake- ja klapikattiloita
päämääränään seuraavat kolme asiaa: luontoystävälliset lämmitysjärjestelmät, helppokäyttöisyys ja luotettavuus sekä mahdollisimman alhaiset lämmityskustannukset.

26.
Monipuoliset ohjelmistoratkaisut maatiloille: Täysin uudistunut Minun Maatilani
-nautaohjelmisto, WebWisu ja MobiWisu
-viljelysuunnitteluohjelmistot kasvinviljelyyn
sekä WebWakka -talousohjelma maatilan
kirjanpitoon. Karjakompassi, laaja ohjelmisto nautatilan tuotannon suunnitteluun ja
seurantaan.

20.
Pellon Group on Suomen johtava sika-,
maito- ja nautatilojen kokonaisratkaisujen valmistaja. Yrityksemme tuotantotilat ja
päätoimisto sijaistevat Ylihärmässä. Pellon
Graphics ruokintajärjestelmä on vahvasti lisännyt vientimyyntiämme. Tärkeitä tuoteryhmiä ovat SAC-navetat ja -lypsyrobotit, Pellon
lannanpoistojärjestelmät, sisustukset, ilmastointijärjestelmät, juottoautomaatit ym.
Tervetuloa Sinäkin!

21.
MUSH BARF on täysin luonnollista koiranruokaa.
22. AGRINEUVO FISKAALI
Agrineuvo Fiskaali tekee viljelijöille liiketoimintasuunnitelmia,
maksuvalmiuslaskelmia, viljelysuunnitelmia, sukupolvenvaihdoksia, tukineuvontaa ja ympäristöneuvontaa.
23.
Maitokolmio on yli 100 vuotta toiminut
osuuskunta, joka tuottaa maitoa ja muita
maitotuotteita ammattitaidolla, osaavalla

Faba on täyden palvelun talo eläinaineksen kehittämiseen. Osuuskunta kehittää ja
tarjoaa omistajilleen keinosiemennys-, jalostus- ja hedelmällisyyspalveluja kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Faba omistaa neljänneksen
VikingGeneticsistä, joka on yksi maailman
suurimmista ja johtavista jalostusyrityksistä.
Lisäksi Faba välittää lukuisten ulkomaalaisten jalostusyritysten eläinainesta.
32.
Mestarifarmi on täyden palvelun yhteistyökumppani maatilarakentamiseen. Laaja tuotevalikoima kattaa maatalouden tuotantorakennukset lietekuiluista kattorakenteisiin,
kalusteet, lypsy-, ruokinta- ja ilmanvaihtolaitteet sekä laakasiilot ja lietesäiliöt. Edustamamme tuotemerkit, mm.: GEA, ARNTJEN, GRETEN, SundsAlfa, Reventa, Animat.
Yhteistyössä osastollamme WEDA Suomi
esittelemässä sikaloiden ruokinta-, kalusteja ilmanvaihtoratkaisuja.

27.
33.
Osuuskunta Maitosuomen ja Pohjolan Maidon osastolla keskustellaan ajankohtaisista
maidontuotannon kehittämisasioista: tuottavuuden lisääminen pellolla ja navetassa on
hyvä keino kehittää kannattavuutta lyhyellä
aikavälillä. Tuottajia kannustetaan kehittämään liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan.
Jatkuva parantaminen Lean-menetelmiä
hyödyntäen on monen maitotilan mahdollisuus kehittää kannattavuutta. Valion osastolta myös startti-rehut vasikan alkukasvatukseen.
28.
DeLaval kehittää maidontuotannon ratkaisuja ja järjestelmiä, joissa eläinten luonnollinen
käyttäytyminen ja terveydestä huolehtiminen
on pääasiassa. Tavoitteenamme on vähentää
maatilojen ympäristöjalanjälkeä ja parantaa
samalla maidontuotantoa, tilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointia.
DeLavalin laitteilla ja tarvikkeilla lypsetään,
ruokitaan ja hoidetaan lypsyeläimiä joka päivä maailmanlaajuisesti yli sadassa maassa.

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme
auttavat tuottamaan ruokaa kannattavasti
maapallon kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat
ilman laatua sekä tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa.
34.
Maatalouden tukkukauppaa vuodesta 1992.
35.
Berner on toiminut kasvinsuojelun asiantuntijana yli 80 vuotta. Vuoden 2015 alusta
lähtien olemme palvelleet viljelijöitä suoraan
32 alueellisen asiantuntijan voimin ja tuotevalikoimamme kattaa lähes kaikki viljelyn
tuotantopanokset. Asiantuntijoiltamme saa
parhaat neuvot viljelyn suunnitteluun sekä
kattavan valikoiman tuotantopanoksia kustannustehokkaaseen hintaan.

Turun Konekeskus Oy on vuonna 1998 perustettu maatalous- ja kiinteistönhoitokoneiden
maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut suomalainen perheyritys. Tänä vuonna on tullut uutena tuoteryhmänä Massey Ferguson
-traktorit, -puimurit ja -kurottajat. Tuotevalikoimaan kuuluu myös aurinkosähkötuotteita
sekä työkaluja, varaosia ja tarvikkeita. Lisäksi yritys toimii IKH:n jälleenmyyjänä Turussa.
36.
Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden
johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Valikoimasta löytyy niin rehu- kuin maanparannuskalkkeja.
37. HARGASSNER FINLAND
38.PJ FARM

39.
Björklunds maskinservice perustettiin 1985
ja perustuu kolmesta yrityksestä.Traktorien
huolto ja korjaus, merkkeinä New Holland,
Fiat ja Case. Maatalouskoneiden huolto ja
korjaus, merkkeinä Elho, Claas, Welger,
Taarup ja New Holland. Sikojen ruokintajärjestelmiien ja muiden maatalouskoneiden
asennus ja korjaus, merkkeinä mm. Big Dutchman ja Weda. Panostamme myös traktoreiden ja koneiden varaosiin ja renkaisiin.
40.
Elho on vuonna 1968 perustettu perheyritys,
jonka toimialana on laadukkaiden maatalouden työ- ja urakointikoneiden valmistus. Se
on alansa edelläkävijä, johon asiakkaat ja
yhteistyökumppanit luottavat.
41.
Valmistamme rehuseoksia tilan omasta viljasta sekä viljan jauhatusta/murskausta. Välitämme myös rehuviljaa. Käytössämme on
neljä rehulaitosautoa.
42. POHJANMAAN ERIKOISPALVELU
Korkeapainepesuri, 500 bar/30L/min
43. HANKKIJA
44. TURUN KONEKESKUS
45.
Myymme ja huollamme Peugeot- ja Fordmerkkisiä henkilö- ja pakettiautoja. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa vaihtoauto
koko 2500 auton vaihtoautovarastostamme.
Ford Hyötyajoneuvot Snellmanin tuottajamessuilla – Tervetuloa!
46. CHRISTER SUNDQVISTIN ELÄINKULJETUSAUTO
47. PETER BJÖRKIN ELÄINKULJETUSAUTO

