
HANKKIJAN PELTOSKANNAUS
●   SoilOptix gammaspektrometri rekisteröi noin 

825 mittaus pistettä hehtaarilta
●   Peltoskannaus palvelun perusteella saadaan 

luotua visuaaliset kartat
●   Karttojen perusteella haetaan esiin 

peltolohkojen kehityskohteet
●   Mahdollistaa tuotantopanosten kohdenta

misen entistä paremmin  
lohkon sisällä

●   Mahdollisuus hyödyntää skannaus karttoja 
myös levityskarttojen teossa

●   Peltoskannauskartat ovat käyttö 
kelpoisia  56 vuotta

 

FIELDSENSE TILASÄÄ
●  Milloin aloittaa kylvöt
●  Miten lämpösumma kehittyy
●  Miten optimoit ruiskutusolosuhteet
●   Miten kasvukauden olosuhteet 

kehittyvät
●   Miten kasvukaudet eroavat 

toisistaan
●   Onko ilmankosteus sopiva puinnin 

aloittamiseen
●   Ja paljon muitakin  

ominaisuuksia...

 MONIPUOLISET 
TÄSMÄVILJELYRATKAISUT

www.hankkija.fi

Hankkijan valikoimasta löydät erinomaiset vaihto ehdot niin  
rehu- kuin laidun nurmiin. Seokset on suunniteltu korkeaan sadon- 
tuottoon hyvät laatu ominai suu det huomioi den. Muista tarkastaa  
nurmien tiheys talven jälkeen, ja tee tarvittaessa täydennyskylvöt.  

Hankkijan nurmi seoksista löydät hyviä vaihtoehtoja  
nurmien täydennyskylvöön.

HANKKIJAN KLASSIKKO
Hankkijan Klassikko on perinteinen timo 
teinurminata seos, joka tähtää korkeaan 
laatuun ja satoon. Seos sisältää TuureBOR
timoteitä sekä KlaaraBORnurmi nataa, jotka 
tuottavat korkeaa satoa sekä ensiluokkaista 
laatua kaikissa kolmessa niitossa.

HANKKIJAN SULAVA
Korkeaan sulavuuteen tähtäävä seos, jolla 
tuotat laadukasta rehua jokaisella sato
kerralla. Seoksen TuureBORtimotei tuot taa 
laadukasta satoa joka niitolla, ja RiikkaBOR
englanninraiheinä parantaa erityi sesti toisen 
ja kolman nen niiton satoa. Soveltuu niin kah  
den kuin kolmen niiton korjuutaktiikkaan.

HANKKIJAN NURMISEOKSET LUOVAT 
POHJAN HUIPPU SADOLLE

HANKKIJAN REHEVÄ
Korkean satopotentiaalin timoteinurmi nataseos 
kolmen korjuun säilö rehu tuotantoon. Hyvän jälki
kasvukyvyn RhoniaBORtimotei ja KlaaraBORnurmi
nata parantavat toisen ja kolmannen niiton satoa 
entises tään, ja sulavuus sekä NDFkuitu ovat 
hyvällä tasolla.

HANKKIJAN LAATU
Hankkijan Laatu on monipuolinen apiloi ta sisältävä 
seos niin säilörehu kuin laidun tuotantoon. Seok
sessa TuureBORtimoteitä takaamassa laatua ja 
RhoniaBORtimoteitä parantamassa jälkikasvukykyä, 
sekä puna ja valkoapilaa, jotka tuovat biologista 
typensidontaa ja nostavat rehun valkuais pitoi
suutta.

Digitaalisella peltoskannauksella saadaan selville maan pH, pellon  
ravinne tilanne sekä maan multavuus. Peltomaan tunteminen luo edelly tyk-

set viljelyn pitkäjänteiselle kehittämiselle. FieldSense sääasema helpottaa 
maatilasi kasvuolosuhteiden seurantaa. Laite on helppo asentaa ja se  

toimii itsenäisesti ilman verkko virtaa tai langatonta WiFi-yhteyttä. 
Mobiilisovelluksesta säätietojen tarkastele mi nen on helppoa.

NÄMÄ JA MUUT NURMISEOKSET SAAT HANKKIJALTA, KYSY LISÄÄ ASIANTUNTIJA MYYJÄLTÄSI!


