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Effektivera gårdens avkastning med KUHNs sådd- och bearbetningsmaskiner. Till vårt breda urval 
hör plogar, fräsar och stubbearbetningsmaskiner samt den nya ESPRO-såmaskinsfamiljen. Till 
såmaskinsgruppen hör pneumatiska samt mekaniska kombisåmaskiner med bredder på fyra till 
sex meter. KUHNs sakkunskap och starka tillverkningserfarenhet försäkrar att du alltid hittar en 
maskin till ditt behov.

Effektivitet till sådd och 
bearbetning till gårdens behov

Vari-Master 123 -plogar Prolander 6000 -en harv för många 
ändamål

ESPRO 6000 RC -kombisåmaskin

Fråga offert på NHK:s toppenmaskiner och få betjäning på ditt eget modersmål.
Jan-Mikael ”Jami” Evertson 040 560 1982 eller jan-mikael.evertson@nhk.fi

och spannmål som blandats ihop utan att 
den kokats. Den valdes nyligen till årets 
eko-produkt i Finland.

Valios kategorichef för ekoprodukter Mir-
va Tollet berättar att Valio arbetar för att 
öka utbudet av ekologiska produkter och 
för att nå nya kunder som i dag inte köper 
ekologiskt.

– Den ekologiska färskgröten sammanför 
många trender i en och samma produkt. 
Gröt har redan länge varit en trendprodukt 
i världen, samtidigt som människor söker 
hälsosammare mellanmål som går att äta 
oberoende av plats. Därför har färskgröten 
också en sked med i förpackningen.

Vid Valio utgår man från att efterfrågan 
på ekoprodukterna kommer att öka, i Sve-
rige och Danmark står de ekologiska mjölk-
produkterna för cirka tio procent av hela 
marknadens värde.

Susanne Wikström
susanne.wikstrom@novia.fi

Källor:
- Jord- och skogsbruksministeriet, artikeln: 
”Koulujen maitotuotetuen ohelle tulee EU:n 
hedelmä- ja vihannestuki”

- Konsumentbarometern om ekologiska 
produkter, 9/2017 Kantar TNS, beställd av Pro 
Luomu, finansierad av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. 1.004 konsumenter mellan 18 och 68 
år deltog i barometern.

Stöd för ekomjölk väntas sätta fart på  efterfrågan

Valios kategorichef för ekoprodukter Mirva Tollet berättar att Valio arbetar för att öka utbudet av ekologiska 
produkter och för att nå nya kunder som i dag inte köper ekologiskt. Ett exempel är Valios färskgröt, det vill 
säga en produkt som består av yoghurt, frukt, bär och spannmål som blandats ihop utan att den kokats. Den 
valdes nyligen till årets eko-produkt i Finland. FOTO: Valio


