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Hankkija ja HKScan kehittävät broilerialkutuotantoa 
 
Hankkija Oy on solminut broilereiden rehujen ja ruokinnan kehittämistä koskevan 
yhteistyösopimuksen HKScanin ja hollantilaisen Schothorst Feed Researchin kanssa.   
 
Schothorst Feed Research on yksi maailman johtavista rehututkimuskeskuksista. Sen osaaminen 
keskittyy erityisesti broileri-, sika- ja lypsykarjarehuihin. Schothorst tarjoaa kumppaneilleen 
erinomaista osaamista ravintoainetarpeista, reseptioptimoinnista ja ruokintatutkimuksesta.  
 
Hankkijan, HKScanin ja Schothorstin yhteistyö käynnistyy broilerirehukonseptin kehittämisellä. 
Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää uusia ruokintamalleja emobroilereille yhdessä DanHatch 
Finland Oy:n kanssa.  DanHatch Finlandin tavoitteena on kehittää suomalaista broilerituotantoa ja 
kasvattaa emotuotannon kapasiteetin käyttöastetta. Avoimuus, läpinäkyvyys ja ratkaisujen 
etsiminen yhdessä ovat tärkeimmät elementit, jotka tuovat yhteistyön hyödyt tuottajien käyttöön. 
 
Koko ketjun yhteistyö ja Schothorst Feed Researchin huippuosaamisen hyödyntäminen luovat 
entistä parempia mahdollisuuksia suomalaiseen broilerituotantoon. Yrityskumppanit, kuten nyt 
myös Hankkija ja HKScan, ohjaavat Schothorstin ruokintatutkimusta käytännönläheisesti, tilojen 
tarpeista lähtien. Yhteistyön ansiosta pystytään myös hyödyntämään kustannustehokkaasti jo 
olemassa olevaa rehujen valmistuskapasiteettia HKScanin ruokaketjussa.  
 
Hankkijan Suomen Rehu -ruokintaratkaisujen tuotekehitys perustuu pitkäjänteiseen tutkimus- ja 
kehitystyöhön, jota tehdään jatkuvasti yhteistyössä koti- ja ulkomaisten kumppanien kanssa.  
Eläinten terveys ja hyvinvointi sekä tuotannon taloudellisuus, kustannustehokkuus ja 
ympäristöystävällisyys ovat tärkeimpiä päämääriä, joita yhdistää muiden muassa suolistoterveys. 
Se on edellytys eläinten vastustuskyvyn kehitykselle ja häiriöttömälle kasvulle ja tuotannolle. 
Hankkijan Suomen Rehun innovaatiot Progut ja Progres tukevat näitä päämääriä. 
 
Kansainvälinen verkostoituminen niin raaka-ainehankinnoissa, ruokintaosaamisessa ja 
tutkimuksessa luo edellytykset tuoda maailman paras tieto ja kokemus suomalaisen 
broilerituottajan käyttöön kustannustehokkaasti. 
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Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa ja suurin teollisten rehujen valmistaja Suomessa. Hankkijan Suomen 
Rehu – rehutehtaat sijaitsevat Seinäjoella, Turussa, Kotkassa ja Säkylässä. Hankkijan omistavat Danish Agro-ryhmä (75 %) ja SOK 
(25 %). www.agrimarket.fi | www.suomenrehu.fi. Danish Agro –ryhmän liikevaihto vuonna 2014 oli 3,2 mrd €. Ryhmällä on 
toimintaa 14 eri maassa Itämeren ympärillä ja muualla Euroopassa.  
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