Opti-Pekoni-ruokintaratkaisulla
emakkoterveyttä ja tuottavuutta

TUOTTAVUUTTA OPTI-PEKONI-RUOKINTARATKAISULLA
Tarkkaan suunniteltu ruokinta ja emakoiden
kunnon seuranta mahdollistavat uudessa
genetiikassa isot tuotantoharppaukset.
Hyvinvoivat emakot myös vähentävät työmäärää ja pienentävät tilan kustannuksia.

annostelun. Tiineys- ja imetysajan ruokintakäyrät
sopeutetaan tilakohtaisesti emakon kunnon
mukaan.
Ruokinnan onnistumista arvioidaan emakoiden
porsastuotannon ja kunnon systemaattisella
seurannalla. Seuranta mahdollistaa ruokinnan
optimoinnin luotettavien tietojen pohjalta.

Opti-Pekoni-ruokintaratkaisu sisältää kolme
rehulinjaa emakkotilojen eri tarpeisiin. Jokaisessa
rehulinjassa on keskenään yhteensopivat tiineysja imetysrehut sekä täsmärehut tiineytettävälle ja
porsivalle emakolle.

Ruokinnan suunnittelussa ja tuotannon kehittämisessä tukena ovat sekä HKScanin että Hankkijan
asiantuntijat. Uusi Opti-Pekoni-ruokintaratkaisu
varmistaa kustannustehokkaasti tuottavat, terveet
emakot ja tasakokoiset, elinvoimaiset porsaat.

Tarkkaan suunniteltu ruokintaohjelma määrittelee
eri tuotantovaiheissa käytettävät rehut ja niiden

Paikallista tuntemusta ja uusinta
kansainvälistä tutkimustietoa
Opti-Pekoni-ruokintaratkaisu on ainutlaatuisen yhteistyömallin tulos. HKScan
ja Hankkija sovelsivat paikallisiin tarpeisiin genetiikan toimittaja Topigs
Norsvinin kunnonseuranta- ja ravintoainesuositukset sekä rehututkimusyhtiö
Schothorst Feed Researchin tietämyksen kuidun laaduista ja rehujen reseptioptimoinneista. Opti-Pekoni auttaa nostamaan tuotostasoa ja taloudellista tulosta.
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Kolme rehulinjaa
tilojen eri tarpeisiin

Opti-Pekoni Tiineys-rehut
edistävät emakon kuntoa
ja porsaiden sikiökehitystä

Opti-Pekoni-ruokintaratkaisu sisältää kolme rehulinjaa
tilojen eri tarpeisiin. Rehulinjan valinnassa huomioidaan emakoiden nykytuotostaso ja sen mukaiset
ravintoainetarpeet.

Opti-Pekoni Tiineysrehut huomioivat emakon ravintoainetarpeet eri tiineysvaiheissa. Ensimmäisessä
vaiheessa (1–35 pv) tiineysrehut tukevat emakon
kuntoa ja palautumista edellisestä imetyksestä. Tällöin
on myös tärkeää turvata tiineysrehun runsas saanti,
koska se vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. Toisessa
vaiheessa (36–80 pv) tiineysrehujen tavoitteena on
emakon kunnon lisäksi tukea porsassikiöiden lihasten
kehittymistä. Kolmannessa vaiheessa (81–110 pv)
tiineysrehut edistävät sikiöiden kasvua sekä emakon
istukan ja nisien kehittymistä.

Käytännössä sopiva rehulinja valitaan laskemalla
pahnueen päiväkasvu.
Opti-Pekoni Emo on suunnattu tiloille, joilla pahnueen
päiväkasvu on alle 2,6 kiloa päivässä. Opti-Pekoni
Emo Plus –rehulinjaa suositellaan tiloille, joilla pahnueet
kasvavat 2,6–2,8 kiloa päivässä. Hyvin korkean päiväkasvun tiloille on räätälöity Opti-Pekoni Emo Premium.

Tiineysajan ruokintakäyrät ylläpitävät emakon hyvää
kuntoa. Ravintoaineiden tarpeet riippuvat mm. tuotostasosta ja terveydentilasta, minkä vuoksi emakoiden kunnon seuranta on tärkeä osa ruokintaa.

Pahnueen päiväkasvun laskentakaava
Vieroitettuja porsaita pahnueessa x

(vieroituspaino–syntymäpaino)

Imetyspäivät
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= x kg / pv

Opti-Pekoni Imetysrehut
varmistavat syöntikykyä
ja maidontuotantoa

Maidontuotantoa edistää myös imetysrehujen
korkea lysiinitaso, jonka toinen tehtävä on ylläpitää emakon kuntoa. Tarkennettu sulavan kuidun
määrä täyttää sopivasti, mikä auttaa emakoita
säilyttämään syöntikykynsä riittävällä tasolla myös
imetyskauden lopulla.

Opti-Pekoni Imetysrehujen tavoitteena on edistää
maidontuotantoa ja ylläpitää emakon hyvää kuntoa.
Imetysrehujen energia tulee tärkkelyksestä, mikä
auttaa pitämään maidontuotannon hyvällä tasolla.

Imetysajan ruokintakäyrien tavoitteena on tasainen päivittäisen rehuannoksen nousu. Tarkoituksena on ehkäistä yliruokintaa ja välttää tätä kautta
syömättömyyttä.

PAHNUEEN PÄIVÄKASVU
<2,6 KG

PAHNUEEN PÄIVÄKASVU
2,6–2,8 KG

PAHNUEEN PÄIVÄKASVU
>2,8 KG

Emo
Opti-Pekoni Tiineys
Opti-Pekoni Imetys

Emo Plus
Opti-Pekoni Tiineys Plus
Opti-Pekoni Imetys Plus

Emo Premium
Opti-Pekoni Tiineys Premium
Opti-Pekoni Imetys Premium

Opti-Pekoni Hehkutus
Opti-Pekoni Porsitus

Opti-Pekoni Hehkutus
Opti-Pekoni Porsitus

Opti-Pekoni Hehkutus
Opti-Pekoni Porsitus
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Opti-Pekoni Hehkutus
-kiihotusrehulla suuret,
tasaiset pahnueet

Opti-Pekoni Porsitus
tukee porsimiseen
valmistautumista

Opti-Pekoni Hehkutus on sarjan oma täsmärehu
tiineytettävälle emakolle. Opti-Pekoni Hehkutus
alentaa ruokinnan valkuaistasoa, mikä auttaa
maidontuotannon päättämisessä. Hiilihydraattipohjainen energialisä nostaa emakon insuliinin
eritystä, mikä stimuloi hormonitoimintaa. Emakko
tulee nopeasti vahvaan kiimaan ja hyväkuntoisia
munasoluja irtoaa runsaasti. Kiihotusruokinta on
tärkeä perusta seuraavalle suurelle ja tasaiselle
pahnueelle.

Opti-Pekoni Porsitus on täsmärehu porsitukseen
valmistautumiseen. Opti-Pekoni Porsitus varmistaa
porsimisen yhteydessä oikean anioni-kationitasapainon ja tätä kautta riittävän kalsiumin saannin.
Supistukset vahvistuvat ja maidontuotanto pääsee
hyvän alkuun. Oikea anioni-kationitasapaino
ehkäisee myös maitokuumeoireita. Opti-Pekoni
Porsitukseen on lisätty myös kookosöljyä
tukemaan porsaiden elinvoimaisuutta.
Opti-Pekoni Porsitusta annostellaan 100 grammaa
päivässä kuivana imetysrehun ohella 5 päivän ajan
ennen porsitusta. Porsitukseen valmistautuessa on
tärkeä myös muistaa turvata riittävästi laadukasta
juomavettä.

Opti-Pekoni Hehkutus -kiihotusrehua annostellaan ohjeen mukaisesti 2-4 kg päivässä
kuivana tiineysrehun ohella vieroituksesta
siemennykseen.

Emakon ruokinnan vaiheet
Opti-Pekoni Imetys

Opti-Pekoni Tiineys +
Opti-Pekoni Hehkutus

Opti-Pekoni Imetys +
Opti-Pekoni Porsitus

Opti-Pekoni Tiineys
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KUSTANNUSTEHOKAS ALKUTUOTANTO,
HYVINVOIVAT ELÄIMET
HKScan tarjoaa sikatuottajille ruokinnan suunnittelua, sivujakeita, täydennysrehuja, valkuaisrouheita ja tarvikkeita sekä ratkaisun rehurahoitukseen. HKScanin ruokintaratkaisujen
ytimessä ovat hyvinvoivat eläimet ja kilpailukykyinen alkutuotanto.
Hankkija on Suomen johtava rehuvalmistaja ja markkinajohtaja sikarehuissa. Hankkijan vahvuus ja
vankka osaaminen on sikojen ruokinnassa ja rehujen valmistamisessa. Oma tutkimus- ja kehitystoiminta on tuottanut ainutlaatuisia tuotteita, joille on myönnetty useita patentteja.
Opti-Pekoni-ruokintaratkaisun perustana ovat HKScanin sikaneuvonnan vuosien havainnot
Optipossu-kehitysohjelmatiloilta ja Hankkijan ruokinta-asiantuntijoiden vahva osaaminen.
Tutustu Opti-Pekoni-ruokintaratkaisuun ja kysy lisää HKScanin edustajalta tai Hankkijan sikatilojen asiantuntijamyyjältä!

www.hkscanagri.fi

www.suomenrehu.fi

