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Hankkija esittelee uutuudet näyttävästi MaatalousKonemessuilla osastoilla 7d101
ja 6a80
Hankkijan edustamat uutuuskoneet ja -ratkaisut menestyivät MaatalousKonemessujen
uutuustuotekilpailussa. Alan medioiden toimittajista koostuva raati valitsi uutuustuotekilpailuun
ilmoitettujen tuotteiden joukosta kulta- ja hopeamitalistit. Hankkijan uutuuskoneista hopealla
palkitut tuotteet ovat:
• Avant E6 on maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen litiumakuilla varustettu
pienkuormain.
• BreakMix-terät, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kaikkiin jäykkäpiikkisiin Väderstadkultivaattoreihin. Nimensä mukaisesti terät murtavat ja sekoittavat yhdistäen syvän
muokkauksen hyödyt.
• Palax C750 -klapikone, joka vastaa toivottuihin uudistuksiin ja tuo tullessaan täysin uusia
ominaisuuksia.
Kunniamaininnan raati antoi Amazone EasyCheck-testimatoille, Junkkari W700 kylvölannoittimelle ja Väderstad AR-applikaatiolle (IOS ja Android).
Tarkemmat tiedot palkituista ja muista MaatalousKonemessuilla esittelyssä olevista Hankkijan
uutuuskoneista löytyvät oheisesta liitteestä.
Hankkijan Kasvuohjelma ja viljakauppa
Hankkijan Kasvuohjelman osastolla on ajankohtaista asiaa niin havaintokaistojen koetuloksista
kuin uusista ratkaisuista viljelyyn, joissa voidaan hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa.
Ensi kertaa Suomessa esittelyssä on Ezi-Connect -tuote, joka mahdollistaa kasvinsuojeluruiskussa
suljetun nestekiertojärjestelmän. Laitteen asennus voidaan tehdä tehtaalla uusiin
kasvinsuojeluruiskuihin (mm. Amazon) tai jälkiasennuksena. Laite lisää käyttäjän työturvallisuutta
vähentämällä altistumista kasvinsuojeluaineille. Samalla myös ympäristöriski vähenee. Laite vaatii
toimiakseen yhtenäisen korkkiratkaisun (korkin läpimitta 63 mm) kasvinsuojeluaineiden
valmistajilta. Osastolla on esillä demolaite, jota pääsee kokeilemaan.
John Deere FarmSight -satokarttoihin pääsee tutustumaan ja keskustelemaan niiden tulkinnasta.
Uutuussiemenlajikkeista esittelyssä on kevätvehnä Thorus, monitahoinen ohra Rødhette ja
kaksitahoinen ohra Nousu.
Syysohran viljely Suomessa on yhtenä teemana osastolla. Viljelykokemuksia syysmuotoisen ohran
viljelystä jakaa Arto Markkula Syngentalta ja Olli-Pekka Ruponen Toivon Tilalta. Olli-Pekka on
tavattavissa osastolla torstaina klo 15-17, perjantaina klo 12.30-14.30 ja lauantaina klo 10-12.
Tulevan talven aikana seurataan kahden Hyvido®-hybridiohralajikkeen viljelyä Hajalassa lähellä
Saloa ja Ramnäsissä Tukholman luoteispuolella. Olli-Pekka Ruponen viljelee viiden hehtaarin alalla
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Wootan-hybridiohralajiketta. Ruotsissa viljelijä Fredrik Åstrandin 6,5 hehtaarin peltolohkolla
lajikkeena on Mercurioo-hybridiohra. Hyvido on yhteisnimi kaikille Syngentan hybridiohralajikkeille
ja se on syysmuotoinen ohra, joka viljelykasvina ja viljelyteknisiltä ominaisuuksiltaan muistuttaa
syysruista.
Tuoteuutuudet:
• Vibrance® Star – Juurista voimaa. Vibrance®-tuoteperhe tuo ensimmäisenä Suomessa
SDHI-tehoaineet myös viljan peittaukseen. Vibrance Star (Sedaksaani 25 g/l, Fludioksoniili
25 g/l, Tritikonatsoli 20 g/l) on kolmen eri vaikutustavan omaavan tehoaineen seos, joka
suojaa viljan siemenet kaikkia tärkeimpiä siemen- ja maalevintäisiä tauteja vastaan. SDHItehoaine sedaksaani on suunniteltu erityisesti peittausainekäyttöön, jolloin sen käyttö ei
estä muiden SDHI-tehoaineiden (mm. Elatus® Era) käyttöä myöhemmin kasvukauden
aikana. Sedaksaani tukee oraiden juuriston kasvua. Valmiste odottaa rekisteröintiä
kasvukaudelle 2019.
• Elatus® Era – Sato kasvaa lehdessä. Ohran, vehnän ja rukiin kasvitautien torjunta-aine
Elatus Era jatkaa vakuuttavien tulosten tekemistä. Kaksi oman tehoaineluokkansa
parhaimmistoon kuuluvaa tehoainetta sisältävä Elatus Era (Solatenol® 75g/l +
Protiokonatsoli 150 g/l) antaa voimakkaan ja pitkäkestoisen suojan kasvitauteja vastaan.
Vuoden 2017 neuvonnallisten kasvinsuojeluainekokeiden paras kasvitautien torjunta-aine
oli laajasti käytössä myös 2018 ohran satokisassa.
• Pixxaro EC. Pixxaro EC sisältää uutta Arylex™-tehoainetta. Tuote on markkinoiden
tehokkain mm. pienannosaneita kestävään pihatähtimöön sekä muihin yleisiin
rikkakasveihin. Pixxaro EC:llä on pitkä käyttöikkuna ja se soveltuu jaettuihin käsittelyihin.
Cortevalta Päivi Peltovuori on paikalla kertomassa tuotteesta jokaisena messupäivänä.
• Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat tuotantopanokset viljan- ja nurmen viljelyyn
sekä kotieläinten rehut. Hankkijan valikoimiin kuuluvat rehut jokaiselle kotieläinlajille.
Lisäksi naudoille on saatavilla tilakohtaisesti suunniteltuja Luonnon Sopiva-rehuja.
Tuoteuutuuksista on esillä viime keväänä lanseerattu orgaaninen kierrätyslannoite
Hankkijan Luomulannoite 3-1-3. Lannoitteen raaka-aineena on kananlanta.
Hankkijan rehut
Hankkijan rehuosastolla tutustutaan siihen, miten idea jalostuu ruokintaratkaisuksi ja mitkä ovat
syksyn kuumimmat uutuudet sekä trendit ruokinnassa:
• Täydellinen ratkaisu onnistuneeseen starttiin porsaiden ruokinnassa.
• Uusi porsimisvalmennuskonsepti, joka on uusi tehokas tapa auttaa emakkoa tuotantonsa
tärkeimmässä vaiheessa.
• Kestävä- ja Vahva ruokintaohjelmat, jotka on suunniteltu broilereiden ruokintaan
vastaamaan syksyn viljasadon tuomiin haasteisiin.
• Onko tavoitteesi kohdillaan? Keskustelua eri tuotosvaiheiden tavoitteista ja haasteista
nautojen ruokinta-asiantuntijoiden kanssa!
• Uutuustuotteet:
o Vitaladd – tekee maidosta entistä parempaa vasikan juomaa
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Umpikivennäinen Sorkka+ - Vahva vastaisku sorkkaongelmille
Pro2 Farm - Tuplatehoa vastustuskykyyn
Homesieppari Pro - Homeiden haittavaikutusten vähentämiseen
Kuitu-Krossi - Täydentämään vähäistä tai matalakuituista säilörehua
Pekoni Vire PP - Täydennysrehu emakoille porsimisen tienoille
Maito-Pekoni PP - Täydellinen ratkaisu suuriin pahnueisiin
Houkutus-Pekoni PP - Houkuttelee lisäämään rehun syöntiä
Eka-Pekoni PP - Hyvin sulava prestarter optimaalisen syönnin turvaamiseksi
Denkapig Mellow Go - Emakon maidon laatu pehmeässä suupalassa

Lisätietoja:
Risto Varis, hankintajohtaja, konekauppa, risto.varis@hankkija.fi, p. 010 76 83050
Katri Haavikko, osastopäällikkö, Kasvuohjelma, katri.haavikko@hankkija.fi, p.010 76 83037
Henrik Willberg, johtaja, rehuliiketoiminta, henrik.willberg@hankkija.fi, p. 010 402 7980
Hankkija
Hankkija on kasvun osaaja ja Suomen johtava maatalouskauppa. Hankkijalla on omaa rehuteollisuutta ja se
on Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Rehuja valmistetaan neljässä rehutehtaassa Kotkassa,
Seinäjoella, Säkylässä ja Turussa. Hankkijan tavoitteena on toimia maatalouden ammattilaisten parhaana
kumppanina ja tarjota viljelijälle kaikki maatalouden tuotantopanokset. Yrityksellä on maan laajin ja
monipuolisin maatalousalan verkkokauppa.
Hankkija on myös aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat
puutarha-, hevos- ja lemmikkieläintuotteita. Hankkija on Suomen merkittävin ja suurin puutarhakaupan toimija
65 myymälän verkostollaan. Hankkija-konsernin palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä. Vuonna
2017 liikevaihto oli 720 MEUR.
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