Suomen Rehu
kivennäisrehut –
karjasi parhaaksi

Toimivat kivennäisrehut viimeistelevät
onnistuneen ruokintaratkaisun!
Kivennäisrehujemme koostumus perustuu kattavaan tietoon säilörehujen ja
viljojen laadusta sekä korkeatuottoisten nautojen vaativista tarpeista.
Laajasta tuotesarjasta löytyy ratkaisuja moneen eri ruokintamuotoon sekä
eri ruokintatasoihin.
Namino-sarjan rakeiset ja maittavat puolikivennäiset
soveltuvat automaattiruokintoihin ja myös käsin jakoon
muun rehuannoksen päälle. Vapaaseen kivennäisten
annosteluun sekä seosruokintaan soveltuvat puolestaan
parhaiten jauheolomuotoiset täyskivennäiset, jotka hienojakoisena sekoittuvat hyvin seosvaunussa.

Kaikki nautojen kivennäiset sisältävät tasapainoisen
kivennäis- ja hivenaine- sekä vitamiinitäydennyksen,
joten ne täydentävät normaalikäyttöannoksella korkeatuottoistenkin nautojen kivennäistarpeen.

Lypsy Namino ja Lypsykivennäinen – hyvinvointia karjallesi!
Tasapainoiset Lypsy Namino ja Lypsykivennäinen täydentävät hyvin normaalia nurmisäilörehu, rypsi- ja viljavaltaista lypsävien ruokintaa. Kivennäisten runsas
kalsiumpitoisuus varmistaa maidon ja luuston tärkeimmän kivennäisaineen saannin joka päivälle. Lisäksi
kivennäisten magnesium- ja natriumpitoisuus on läpi
vuoden korkea, jotta vältytään ikäviltä laidun- ja tuotantohalvauksilta.

Hivenaineiden osalta suomalaisen maaperän seleenin
vähyys on huomioitu lisäämällä kivennäisiin seleeniä
sekä epäorgaanisena natriumseleniittinä että hyvin
imeytyvänä orgaanisena seleeninä. D-vitamiinia, vitamiineistä tärkeintä, on lisätty kalsiumin parempaan
imeytymiseen tuotantoa tukeva taso pohjoisiin olosuhteisiin.

Lypsy Namino

Lypsykivennäinen

20 kg ja 600 kg ssk

900 kg ssk

Maittava ja toimiva lypsylehmien rakeinen kivennäinen

Täyskivennäinen
lypsylehmille

Kalsiumia g/kg

130

220

Natriumia g/kg

80

100

Magnesiumia g/kg

70

80

250-450 g

150-250 g

Käyttösuositus le/päivä

Huippu Namino ja Huippukivennäinen –
kaikki tuotoksen ja kestävyyden eduksi korkeatuottoisille!
Huippu Namino ja Huippukivennäinen ovat innovatiivisia huippukarjojen kivennäisrehuja. Ne sisältävät
korkean hivenaineiden, sinkin, seleenin, mangaanin ja
kuparin tason, josta osa on lisättynä hyvin imeytyvässä orgaanisessa muodossa. Orgaaniset hivenaineet
ovat aminohappoihin sidottuja ja ne imeytyvät valkuaisaineiden mukana tehokkaasti. Kivennäisissä on
myös erittäin korkeat A- ,D- ja E-vitamiinipitoisuudet.
Orgaanisia hivenaineita ja vitamiineja tarvitaan erityisesti vastustuskyvyn ja hedelmällisyyden tueksi.

Kalsiumia g/kg

Huippukivennäinen ja Huippu Namino
sisältävät uutena myös Suomen Rehun
patentoiman tutkitusti tehokkaan
Progut-hiivavalmisteen. Se edistää
kotoisten rehujen hyväksikäyttöä,
maitotuosta ja utareterveyttä.

+1,5
l/päivä!

Huippukivennäinen

20 kg ja 600 kg ssk

900 kg ssk

Korkeatuottoisten maittava
puolikivennäinen automaatille

Korkeatuottoisten täyskivennäinen seosruokintaan
215

5

10

Natriumia g/kg

75

85

Magnesiumia g/kg

80

85

250-450 g

150-250 g

Käyttösuositus le/päivä

PROGUT
lisää
maitotuo
tosta

Huippu Namino

125

Fosforia g/kg

2

Niiden tarve kasvaa voimakkaasti korkean tuotoksen
myötä.

3

PLUS-kivennäiset –
vapaus valita enemmän

Monipuoliset kivennäisratkaisut
kasvaville hiehoille ja lihanaudoille

PLUS-kivennäiset ovat uusi tapa reagoida
karjassa muuttuviin rehuihin ja terveystilanteisiin. PLUS-sarjasta löytyy tehoratkaisu
sorkkien ja hedelmällisyyden vahvistamiseen sekä karjan seleenitaseen korjaamiseen. Kaikki PLUS-kivennäiset pohjautuvat
Lypsy Naminoon tai Lypsykivennäiseen.
Tasapainoisten kivennäisen pohjalle rakennetut ravintolisät imeytyvät parhaiten ja
ruokinnan kokonaisuus säilyy kannattavana.

Kasvu Namino – hiehoille vankat jalat

Kasvukivennäinen – tehokkaaseen kasvuun

Kasvu Namino on hiehojen ruokintaan sopiva maittava
kivennäinen. Se sopii jaettavaksi esimerkiksi rehun
päälle tai automaatista sellaisenaan. Kasvu Namino
sisältää kasvaville maltillisesti magnesiumia, mutta runsaasti kalsiumia ja natriumia yhdessä nuorille naudoille
sopivan hivenainetason kanssa.

Kasvukivennäinen on hiehoille soveltuva monipuolinen
kalsiumrikas kivennäinen erityisesti seosruokintaan.
Kasvukivennäisessä on mukana lisättyä fosforia luustolle, joka on eduksi kun hiehojen väkirehuannos on
pieni. Kasvukivennäinen sopii myös vapaaseen syöttöön laidunkaudelle sekä hiehojen seokseen.

SORKKA+

20 kg ja
600 kg ssk

Lypsykivennäinen Tiineys+

Se-E+ kivennäiset sisältävät nimensä mukaan korkean
seleeni- ja E-vitamiinipitoisuuden. Seleenistä suuri osa
on kivennäisissä seleenihiivana eli tehokkaana orgaanisena seleeninä. E-vitamiini toimii elimistössä yhdessä
seleenin kanssa, joten paras teho saadaan kun molempien saanti on hyvällä tasolla. E-vitamiinin tarve on
korkea etenkin, jos ruokinnassa on runsaasti rasvaa tai
tuoreviljaa.

Automaattiruokintaan

Lypsy Namino Se-E+

20 kg ja
600 kg ssk

Seosruokintaan

Lypsykivennäinen Se-E+

4

20 kg ja 600 kg ssk

900 kg ssk

Kasvavien biotiinipitoinen
makukivennäinen

Kasvavien täyskivennäinen
seosruokintaan

Kalsiumia g/kg

155

250

Natriumia g/kg

46

90

Magnesiumia g/kg

30

30

50-80 g

80-150 g

Käyttösuositus le/päivä

Lihanaudoille kasvuun tärkeitä ravinteita

Orgaanis
et
hivenaine
et:
turvallisia
ja
tehokkait
a
hivenaine
ita!

Tehokas seleeni- ja E-vitamiiniannos

PLUS
-kivennä
isillä
enemmän
sitä
mitä karj
asi
tarvitsee
!

Kasvukivennäinen

900 kg ssk

SE-E+
900 kg ssk

Kasvu Namino

Seosruokintaan

20 kg ja
600 kg ssk

Seosruokintaan

Lypsykivennäinen Sorkka+

Tiineys+ kivennäiset sisältävät tiinehtymisen edistämiseen runsaasti orgaanisia hivenaineita (kuparia, mangaania, sinkki ja seleeniä) ja A-, D- ja E-vitamiineja.
Vitamiineja, kuten hivenaineitakin, tarvitaan mm. antioksidantteina. Kehittyvälle munasolulle antioksidanttien suoja on tärkeää. A-vitamiinia ja mangaania tarvitaan esimerkiksi hormoonisynteeseissä ja ne ovat
tärkeitä normaalille kiimakierrolle. Sinkkiä tarvitaan
esimerkiksi solujen jakautumisessa ja uusitumisessa,
joten sen saanti on tärkeää kohdun palautumiselle sekä
alkion kehitykselle. Tiineys+ kivennäiset sisältävät
myös biotiini- ja fosforilisän.

Lypsy Namino Tiineys+

Sorkka+ kivennäiset sisältävät erittäin korkean biotiiniannoksen sekä lisättynä orgaanista sinkkiä, mangaania
ja kuparia. Sinkkiä ja kuparia tarvitaan erityisesti
sorkka-aineksen uudistumiseen. Biotiini on tutkitusti
tarpeellisin vitamiini sorkkien kestävyyden ja joustavuuden edistämiseen. Sorkka+ kivennäisten kanssa erilliselle biotiinilisälle ei jää tarvetta.

Lypsy Namino Sorkka+

Kiimahuolet unholaan

Automaattiruokintaan

Vahvat sorkat

Automaattiruokintaan

TIINEYS+

900 kg ssk

Pihvikivennäinen – parempaan lihantuotantoon

Nautakivennäinen – edulliseen kivennäisruokintaan

Pihvikivennäinen on lihanautojen täyskivennäinen edistämään lihasten kasvua ja eläinten terveyttä. Pihvikivennäiseen on lisätty rikkiä, jota naudat tarvitsevat
rikkipitoisten aminohappojen muodostamiseen helppoliukoisesta valkuaisesta, kuten viljan sekä säilörehun valkuaisesta. Pihvikivennäinen sisältää myös Suomen Rehun
patentoiman Progut-hiivavalmisteen, joka parantaa rehujen hyväksikäyttöä. Sorkkien vahvistamiseen Pihvikivennäisessä on kunnon annos hivenaineita sekä biotiinilisä.

Nautakivennäinen on kustannustehokas kasvavien nautojen kivennäinen. Se sisältää kasvuun tarvittavaa kalsiumia ja natriumia sekä tasapainoisesti hivenaineita ja
vitamiineja.

Pihvikivennäinen

Nautakivennäinen

900 kg ssk

900 kg ssk

Vahva täyskivennäinen
lihanaudoille seosruokintaan

Edullinen lihanautojen
kivennäinen seosruokintaan

Kalsiumia g/kg

235

260

Natriumia g/kg

85

85

Magnesiumia g/kg

60

40

50-80 g

80-150 g

Käyttösuositus le/päivä
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Emolehmille terveyttä ja kestävyyttä –
vasikoille elinvoimaa
Emolehmäkivennäinen sisältää imettävien emojen
tarpeisiin oikean kalsium-fosforisuhteen. Hivenaine- ja vitamiinipitoisuudeltaan vahvana jauhemuotoisena täyskivennäisenä se sopii myös tiineiden emojen ruokintaan pienellä käyttöannoksella.

Emolehmäkivennäisessä on erittäin korkea seleenija E-vitamiinitaso varmistamaan vasikoiden elinvoimaisuutta ja emojen hyvää terveyttä. Emolehmäkivennäinen sopii myös luomutuotantoon.

Emolehmäkivennäinen
900 kg ssk

Emolehmien täyskivennäinen
Kalsiumia g/kg

100

Natriumia g/kg

100

Magnesiumia g/kg

130

Käyttösuositus le/päivä

Imettäville emoille 80-120 g
Tiineille emoille 50-80 g

Hankkija palvelee Sinua monipuolisesti
Hankkijan myymälät palvelevat asiakkaita, jotka
haluavat henkilökohtaisesti käydä myymälöissä
asioimassa. Myymälät palvelevat myös puutarha- ja
harraste-eläintuotteiden ostajia.

konevalikoimaa. Myös muissa Hankkijan myymälöissä saa konekaupan palveluja, työkoneita, laitteita, tarvikkeita ja isommista pisteistä myös varaosia.

Asiakasvastuulliset asiantuntijamyyjät palvelevat
maatalousasiakkaita tuotantopanoskaupassa. Myyjien työhuoneet sijaitsevat Hankkijan myymälöissä,
mutta toimialueet ovat laajempia ja asiakkaita palvellaan tuotantosuunnan tarpeet tuntien. Myyjät
käyvät tiloilla ja palvelevat asiakkaitaan myös
puhelimella ja sähköpostin avulla.

Hankkijan Asiakaspalvelu on kaikkien asiakkaiden
ulottuvilla. Asiakaspalvelu palvelee maanantaista perjantaihin klo 8 –16 välillä numerossa 010 40 22020.
Vi betjänar även på svenska 010 40 22021. Sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@hankkija.fi.

Hankkijan Konekeskukset ovat konekaupan foorumeita, joissa esitellään monipuolisesti Hankkijan

Hankkijan Verkkokauppa palvelee 24 tuntia vuorokaudessa ja valikoimissa on yli 6000 eri tuotetta.
Verkkokaupasta voi kätevästi tarkistaa myös tuotteiden saatavuuden Hankkijan myymälöistä.
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Tuotetiedot sekä tietoa ruokinnasta: suomenrehu.fi
Hankkijan kokonaisvalikoima sekä verkkokauppa: hankkija.fi

