
Proizvajalci s tradicijo: lucerno dehidriramo, in 
sušimo že od leta 1962  

 
 
 

Lucerna RumiSprint80 
 
 
 
Lucerna RumiSprint80 je krmilo pridobljeno iz poletnih košenj 
na naših lastnih poljih lucerne in predstavlja odlično osnovo za 
oskrbo živali z visoko kvalitetnimi hranilnimi snovmi. Posebej 
primerna je za krave v mlečni proizvodnji. 
 
Lucerna RumiSprint80 je krmilo z optimalno  kombinacijo esencialnih 
beljakovin in visoko kakovostnih vlaknin, bogatih s pektinom, hemicelulozo 
in celulozo. Proteinske frakcije so lepo uravnotežene z aminokislinami 
visoke biološke vrednosti. Lucernina vlaknina, tako kot je sestavljena, 
pospešuje mehansko delovanje vampa in  zagotavlja optimalno sestavo 
vlaknine v mix in navadnih obrokih. 
 
Lucerna RumiSprint80 , je dodelana za 
zagotavljanje 20 do 25 odstotkov skupne 
snovi v obrokih za čas laktacije goveda za 
srednje oziroma visoke količine mleka, za 
večje količine mleka pri ovcah in kozah, ter za 
boljši prirast kuncev, konj, prašičev in 
perutnine. Je namreč odličnega okusa s 
prisotnostjo stabilnih naravnih vlaknin.. 
 
Še posebej velja, da je lucerna izjemnega pomena za 
krmo molznic in je tudi stabilizacijski dejavnik v prehrani 
prežvekovalcev. 
 
 
 
 
Prehranske vrednosti (povprečne vrednostiv v zorcu) 

 
Vlaga < 12 %
Surove beljakovine 17-20 %
Surovi pepel < 11 %
NDF  < 50 %
ADL  NDF < 10 %
Razmerje ADF/NDF > 75 %
Količina za kg mleka kg >  0,75



Področje proizvodnje 

 
Rovigo 

del Po 
 

Parco del Delta  

  

Ferrara  
  

10 razlogov zakaj 

 

Lucerna RumiSprint80
 
 
 
Idealen vir naravnih hranilnih snovi  
Povišana vsebnost organskega kalcija, beta-karotena, holina, 
vitamina E in esencialnih maščobnih kislin Omega (3 e 6). 
Konstantna kvaliteta  
Kemična sestava je stabilna in homogena, kar poenostavi 
sestavljanje krmnega obroka in zmanjšuje potrebo po 
pogostem spreminjanju le tega. 
Enostavno shranjevanje  
Cenostavna za transport in skladiščenje, zavzema malo 
prostora in ne plesi (vlažnost <11%).                                                                                

 
 

Vlaknine za boljše   
Pri molznicah z visoko prirejo mleka ves čas 

obstaja nevarnost acidoze zaradi previsokega 
deleža močnih krmil. Lucerna pomaga 

uravnavati pH v vampu, zaradi večje aktivnosti 
vampa, ki nastane zaradi ugodne vsebnosti 

vlaknine v njej. Posledično namreč to povzroči 
večje količine sline, ki je naravni pufer za 

fermentacijo v vampu. 

.  
Prakti čna za uporabo  
Je zrezana in omogoča enostavno pripravo v krmilnih 
mešalnih vozovih. 
Povečuje mle čnost in prirast  
Kvaliteta je konstantna. Nadzor nad časom, izvedbo in 
načinom košnje ter metodo skladiščenja, zagotavlja 
minimalne izgube listne frakcije (beljakovine). S tem se 
ohranijo dobra prebavljivost vlaken in izboljša metabolizem 
živali. 
Ekonomi čna 
Ne kalira (nizka vsebnost vlage< 11 %) – velik delež suhe 
snovi. 
100% GSO prosto  
Uporabljena so semena izklučno provenience Padske nižine, 
ki so certificirano genetsko nemodificirana. 
Izbrana setvena mešanica  
S kombiniranjem različnih sort dobimo različne pridelke 
namenjene različnim vrstam vzreje. 

Obrok bogat z žiti, 
koruzno silažo in/ali 
stranskimi proizvodi  

 
             5 6 7 org. 
škrob, kalcij, 

lahkotopni vlaknine 
sladkorji  

 
 
 

Nevarnost acidoze  
 
 

Delovanje vampa: 
stimulira nastanek 

vampovih resic, izboljša 
prežvekovanje, nastaja 

več sline 

Lucerna RumiSprint80 v obroku 
nadomesti del koruzne silaže, 

soje in/ali stranskih proizvodov 
(npr. pesni rezanci) 

 
5 6 7 

škrob, org. 
lahkotopni kalcij, 
sladkorji vlaknine 

 
 

Izboljšanje obroka zniža 
tveganje acidoze in zviša 

mlečnost  
 
 
Pufer: bogat z minerali 
(vključno s kalcijem) in 
organskimi kislinami (tudi z 
jabolčno kislino) 

Certificirana kakovost   
Vsi koraki v procesu proizvodnje so certificirani po sistemu 
»Od njive do vilice« in zagotavlja popolno sledljivost.  
Vedno na voljo   
Vedno so na voljo kakovostni izdelki za prirejo mleka in 
mesa. 

 
 
 

Izboljšana funkcija vampa 
večja stabilnost pH, večja 
konzumacija, posledično 
višja mlečnost in boljše 

vsebnosti 
 
 
 
 
 
 
 Tutto il ciclo produttivo dei nostri foraggi 

 

 è effettuato con moderni macchinari ed è 
 

 riconosciuto da 4 certificazioni internazionali 
 

 per garantire forniture di qualità e soddisfare le 
 

Zastopa in prodaja: esigenze nutrizionali degli animali. 
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 Qualità certificata 
 

 
www.agricoleforte.com 


