ProAgria Lammaspalvelut

HINNASTO 2019

ProAgria Etelä‐Pohjanmaa
ProAgria Keski‐Pohjanmaa
ProAgria Keski‐Suomi
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Tuotosseurantapaketti
Lammaspalveluiden jäsenmaksu
Tuotannonohjausta tilalla 2 tuntia

alv 0
alv 24
sis alv
ProAgria Lammas jäsenmaksu: puhelinneuvontaa, tiedotteita, lammaskehitysmaksun Keskusten Liitolle
euroa / vuosi
80,00
19,20
99,20
ProAgria Lammas jäsenmaksu: puhelinneuvontaa, tiedotteita,
lammaskehitysmaksun Keskusten Liitolle.
euroa/kpl
100,00
24,00
124,00
Tuotosseurannanan puolenpäivän tilakäynti; lampolassa käynti,
(ruokinnan ja tulosten analysointi ja kehittämisekeskustelua
hoidon ohjausta), tietojen oikeellisuuden varmistaminen.

käyntimaksu matkakulujen kattamiseksi
euroa/kpl
80,00
19,20
99,20
Lisätunnit neuvontakäynnilla
euroa / h
55,00
13,20
68,20
Muut toimistotyöt (todistukset ja suunnitelmat)
euroa / h
71,00
17,04
88,04
Katraskoon mukainen eläinmaksut sisältävät myös laskentamaksun ja uuhikohtaisen kehitysmaksun
tuotosuuhet ja‐pässit /kpl
<50
euroa / kpl
4,00
0,96
4,96
51‐100
euroa / kpl
3,50
0,84
4,34
101‐200
euroa / kpl
3,00
0,72
3,72
201‐300 ja yli
euroa / kpl
2,50
0,60
3,10
Joutilaat eli karitsoimattomat uuhet
euroa / kpl
2,00
0,48
2,48
Aloittavan lammastilan starttipaketti sisältää infopaketin ja puhelinneuvontaa

60,00

14,40

74,40

Muut lammasneuvonnan palvelut
isot tilat voivat pyytää pakettitarjouksen mikäli käyttävät useita eri palveluita kalenterivuoden aikana
Ruokinnansuunnittelu
Ruokintasuunnitelma, sisältää yhden perussuunnitelmeuroa/ kpl
Ruokintasuunnitelman päivitys ja lisätunnit toimistot euroa / h

125,00
71,00

30,00
17,04

155,00
88,04

Jalostuspalvelut ja eläinmyynti
Ultraäänimittaukset isot tilat voivat pyytää tarjouksen yli 100 eläimen mittauksesta.
euroa / tunti
69,00
16,56
Uuhen Tiineystarkastus kpl

85,56

Mikäli mittauskäynnillä ei tehdä muuta tilakäyntiä samalla,
lisätään käyntimaksu 80 euroa matkakulujen kattamiseksi
Tavoitteena mitata 15‐20 lihasmittausmittausta tunnissa ja
40 tiineystarkastusta tunnissa.

Karitsan Lihaksen mittaus ja EUROP arvostelu

euroa / tunti

Sukutodistus, kertatilauksena
1‐10 kpl
11 ‐19 kpl
yli 20 kpl
Jalostuseläinten välitys
Lammasnetti, eläimen lisäys myyntiin
Kantakirjaus sisältää arvostelun ja todistuksen

euroa / kpl
10,00
2,40
12,40
euroa / kpl
6,00
1,44
7,44
euroa / kpl
5,00
1,20
6,20
10% eläimen verottomasta myyntihinnasta + alv 23% sisältää sukutodistuksen ostajalle
30,00
7,20
37,20
25,00
6,00
31,00

69,00

16,56

85,56

Lisäpalvelut (taloudensuunnittelu, maisema‐ ja nurmipalvelut)
talous/yrityspalvelut
nurmipaketit
eu‐tukilomakkeet
viljelysuunnitelmat
maisemasuunnitelmat

hinnaston mukaan
hinnaston mukaan
hinnaston mukaan
hinnaston mukaan
hinnaston mukaan

Neuvo ja korvamerkityt palvelut
Investoinnin tarveselvitys
Kehittämiskeskustelu
Investoinnin käyttöönotontuki
Neuvo2020 (tuotantoeläimet ja luomu)

150e + tilakäyntimaksu 80 euroa
tilakäyntimaksu 80 euroa
150e + tilakäyntimaksu 80 euroa
neuvo‐ohjeiden mukaan ennakkovaraus, 63e/h + matkat josta tuottaja maksaa alv osuuden

www.proagria.fi/ep

