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Laatukivennäiset hyvän
eläinterveyden ja kasvun tukena
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LAATUSONNI
LAATUKIVENNÄISET V E
N N ÄI N
KIVENNÄINEN
LIHANAUTATILOJEN
– vankan kasvun tueksi
PARHAAKSI
HKScanin nautaneuvonnan tiimi ja Suomen Rehun ruokintaosaajat yhdistivät
osaamisensa. Uusi Laatukivennäissarja
vastaa lihanautatilojen ruokintahaasteisiin: ne ovat kustannustehokkaita ja
varmistavat hyvän eläinterveyden, kasvun
ja lihan laadun. Laatukivennäiset täyttävät
lihanautojen kivennäis- ja hivenaineiden
sekä vitamiinien tarpeen täsmällisesti.

Laatusonni Kivennäinen on kasvavien nautojen
tarpeeseen suunniteltu kivennäisrehu. Se sisältää runsaasti kasvulle tärkeää kalsiumia, D-vitamiinia ja magnesiumia. Laatusonni Kivennäinen
turvaa myös kustannustehokkaasti tarpeellisten
hivenaineiden saannin. Lihan laadun ja sonnien
vastustuskyvyn turvaksi siinä on myös reilusti
E-vitamiinia.
Laatusonni Kivennäisen koostumus

Pääkivennäisten saanti vaikuttaa suoraan
havaittavaan nautojen kasvuun ja käytökseen.
Hivenaineiden rooli on elimistössä monimutkaisempi ja näkyy mm. eläinten vastustuskyvyssä, yleiskunnossa ja tiinehtyvyydessä.
Toimivassa kivennäisruokinnassa tärkeintä on
tasapainoinen ja tarpeenmukainen kivennäisja hivenaineiden sekä vitamiinien saanti.

Kalsium

230 g/kg

Magnesium

60 g/kg

Natrium

100 g/kg

Seleeni

20 mg/kg

A-vitamiini

160.000 KY/kg

D-vitamiini

50.000 KY/kg

E-vitamiini

1400 mg/kg

Kivennäinen sisältää myös lihanautojen tarpeen mukaan
lisättyä sinkkiä, mangaania, jodia, kobolttia ja kuparia.
Luomuhyväksytty.

Laatukivennäissarja huomioi eri lihanautojen erilaiset tarpeet: omat kivennäisratkaisut
kasvaville lihanaudoille ja emonaudoille.
Koostumukseltaan optimoidut laatukivennäiset
imeytyvät hyvin ja ovat tehokkaasti lihanautojen
käytettävissä. Oikea kivennäisten annostelu
tukee eläinten terveyttä ja kasvua parhaalla
mahdollisella tavalla. Jauheiset laatukivennäiset ovat helppoja annostella ja ne sekoittuvat
hyvin seosvaunussa.

Laatusonni Kivennäisen käyttösuositus on 200 g/
sonni/päivä tai 2,0 % seoksen kuiva-aineesta.
Laatusonni Kivennäinen myydään 900 kg
suursäkeissä.
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LAATUEMO
IMETYSKIVENNÄINEN

LAATUEMO
UMPIKIVENNÄINEN

Laatuemo Imetyskivennäinen sopii emotiloille
erityisesti laidunkaudeksi ja imetysajaksi turvamaan hyvän vasikan kasvun ja emon kunnon.
Siinä on oikea kalsiumin ja fosforin suhde
emojen maidontuotantoon sekä vasikan luuston hyväksi. Fosforia tarvitaan emojen matalan
väkirehujen saannin takia, mutta yhtälailla
kalsium on tärkeää maidontuotantoon. Laatuemo Imetyskivennäisen korkea magnesium- ja
natriumpitoisuus ennaltaehkäisevät laidunhalvauksia ja parantavat laitumen syöntiä.

Laatuemo Umpikivennäinen on tiineiden emojen tarpeita vastaava kivennäisrehu. Tiineen
emon kalsiumin tarve on selkeästi matalampi
kuin imettävän. Fosforin, magnesiumin ja natriumin tarvetta lisää kevennetty ruokintarytmi.
Ruokintatason ollessa matala on myös emokivennäisen käyttösuositus pieni, mutta koostumus väkevä.

– emoille ja vasikoille
elinvoimaa

– tuottoisaa tiineiden emojen
ruokintaa

Tiineen emolehmän tärkein työ on terve
vasikka. Tiineysajan hivenaineruokinta vaikuttaakin voimakkaasti vasikan kehittymiseen sekä
myös emon kuntoon poikiessa. Laatuemo
Umpikivennäisen hivenainepitoisuudet ovat
erittäin korkeat, erityisesti seleenin. Tämä tukee
syntyvän vasikan kuntoa sekä tiineiden emojen
hyvinvointia ja onnistunutta poikimista.

Emolehmät tarvitsevat seleeniä erityisesti
luomutuotannossa, jotta imevät vasikat pysyvät
terveinä ja hyvin kasvavina. Imetyskivennäinen sisältää seleeniä myös hyvin imeytyvässä
orgaanisessa muodossa.
Laatuemo Imetyskivennäisen koostumus

Laatuemo Umpikivennäisen koostumus

Kalsium

120 g/kg

Kalsium

70 g/kg

Fosfori

60 g/kg

Fosfori

70 g/kg

Magnesium

120 g/kg

Magnesium

135 g/kg

Natrium

120 g/kg

Natrium

135 g/kg

Seleeni yhteensä

23 mg/kg

Seleeni yhteensä

25 mg/kg

Orgaaninen seleeni

8 mg/kg

Orgaaninen seleeni

10 mg/kg

A-vitamiini

220.000 KY/kg

A-vitamiini

220.000 KY/kg

D-vitamiini

50.000 KY/kg

D-vitamiini

50.000 KY/kg

E-vitamiini

700 mg/kg

E-vitamiini

1000 mg/kg

Kivennäinen sisältää myös emolehmille optimaalisesti
sinkkiä, mangaania, jodia, kobolttia ja kuparia.
Luomuhyväksytty.

Kivennäinen sisältää myös tiineiden emojen tarpeeseen
koboltti- ja jodilisän. Luomuhyväksytty.

Laatuemo Umpikivennäisen käyttömäärä on
vain 80–100 g/emo/päivä. Jauheista Laatuemo
Umpikivennäistä myydään 500 kg suursäkeissä.

Laatuemo Imetyskivennäistä suositellaan
annettavan emoille 150–200 g/päivä. Laatuemo
imetyskivennäinen on pakattu 500 kg suursäkkeihin.
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Kustannustehokas alkutuotanto, hyvinvoivat eläimet
HKScan tarjoaa nautatuottajille ruokinnan suunnittelua, valkuaisrouheita, sivujakeita, kivennäisiä ja juomarehuja. Lisäksi HKScan välittää rehuviljaa ja tarjoaa ratkaisun rehurahoitukseen. HKScanin ruokintaratkaisujen ytimessä ovat
hyvinvoivat eläimet ja kilpailukykyinen alkutuotanto.
Laatukivennäissarjan takana on HKScanin nautaneuvonnan vuosien havainnot
nautakehitysohjelmatiloilta ja Suomen Rehun ruokinta-asiantuntijoiden vahva
osaaminen.
Tutustu Laatukivennäisiin ja kysy lisää HKScanin edustajalta tai Suomen Rehun
nauta-asiantuntijamyyjältä!

www.hkscanagri.fi

www.suomenrehu.fi

