
AGRANA STÄRKE 

ACTIPROT ®

BELJAKOVINSKO KRMILO BREZ GSO



 Alternativa beljakovinski krmi brez GSO iz 
 avstrijske proizvodnje

  Optimirana stabilnost peletov s konstantnimi 
 sestavinami
 Dosledno spremljanje mikotoksinov
 Visoka vsebnost surovih beljakovin
 Podpora delovanju vampa zaradi visokega deleža  
 kvasa in strukturnih vlaknin

AGRANA  
Podjetje AGRANA STÄRKE  je specializirano za predelavo in 
oplemenitenje visokokakovostnih kmetijskih surovin, kot 
so koruza, krompir in pšenica, v številne škrobnate izdelke, 
namenjene najrazličnejšim industrijskim panogam.

NADZOR KAKOVOSTI
 OBRAT PISCHELSDORF  zagotavlja najvišjo varnost in  
kakovost izdelkov v celotni predelovalni verigi. Visoka in 
zelo stroga merila za zagotavljanje kakovosti veljajo od na-
bave surovin do odpreme peletirane beljakovinske krme. 
Surovine ter vmesne in končne izdelke redno kontrolirajo v 
lastnih laboratorijih v podjetju, raziskovalnem in inova-
cijskem centru AGRANA (ARIC) ter priznanih laboratorijih 
za krmo. Stranke se lahko prepričajo o tem na podlagi 
certifikatov o skladnosti s standardi ISO 9001:2015 in  
EFISC, na katerih temelji naša krma. V okviru najstrožjega 
spremljanja mikotoksinov potekajo analize surovin in krme 
ActiProt® na aflatoksine, deoksinivalenol, zearalenon, 
ohratoksin A, fumonizin B1 in B2, T-2 ter toksin HT-2.
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ACTIPROT ®

 ACTIPROT ®,  visokokakovostna beljakovinska krma, ki se 
proizvaja v biorafineriji iz pšenice in koruze v obratu AGRANA 
Pischelsdorf (Spodnja Avstrija).

PROIZVODNA SHEMA OBRATA PISCHELSDORF

VSEBNOSTI HRANIL / kg ** SS *  SS **

Suha snov (SS) 92  % 100 %

Surove beljakovine (XP) 28 % 31 %

Uporabne XP 25 % 27  %

UDP v % 45  % 49  %

SS* sveža snov, SS** suha snov
** Navedene vrednosti so nezavezujoče okvirne vrednosti in 
so podvržene nihanjem na osnovi surovin. Na podlagi vašega 
povpraševanja vam z veseljem predložimo aktualne vrednosti analiz.

LETNO POVPREČJE  DON  ZON AFLATOKSIN
 ppb/kg  ppb/kg ppb/kg

JAN. – DEC. 2019 915  73 0,18
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ACTIPROT ®– PRIMERI OBROKOV ZA MOLZNICE: TRAVNA IN KORUZNA SILAŽA 
 OSNOVNA KRMA
50 % travne silaže (6,0 MJ NEL in 150 g XP) 
40 % koruzne silaže (6,5 MJ NEL in 70 g XP) 
10 % sena (5,3 MJ NEL in 120 g XP)
ocenjena konzumacija suhe snovi/kravo/dan: od 12,5 do 15 kg
 KRMILO ZA MOLZNICE
(6,9 MJ NEL in 170 g XP na kg SS)
10 % ActiProt®, 18 % repičnih tropin, 30 % koruze, 30 % ječmena/ 
pšenice, 10 % pesnih rezancev, 2 % mineralne krmne mešanice 
 BELJAKOVINSKA KRMA
(6,8 MJ NEL in 330 g XP na kg SS)
50 % ActiProt®, 50 % repičnih tropin
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OPTIMIRANA KAKOVOST PELETOV
Z optimiranjem postopka peletiranja se je trajno izboljšala 
kakovost peletov. Stiskalnice peletov so bile tehnično 
izboljšane, kar omogoča njihovo stabilno obratovanje pri 
večji trdoti peletov.

Sezonske razlike v velikosti peletov prispevajo k optimiranju 
proizvodnega postopka. V poletnih mesecih je premer pele-
tov 6 mm, kar omogoča večjo obstojnost in boljše hlajenje 
peletov pri višjih zunanjih temperaturah. V preostalih me-
secih je njihov premer 8 mm.

KRMLJENJE V PREHRANI
ActiProt® vsebuje minimalno 28 % surovih beljakovin v sveži 
snovi. Visok delež v vampu stabilnih beljakovin (45 % UDP), 
odlična ješčnost in visok delež surovih maščob, v nasprotju 
s sojinimi tropinami, nam povedo, da je ActiProt® idealen 
za dobro vsebnost mlečnih beljakovin in za prirast. Že dalj 
časa nam je iz prakse znano, da dodajanje krme ActiProt® 

povečuje ješčnost osnovnega krmnega obroka.

V prašičereji lahko ActiProt® nadomesti visok delež sojinih 
tropinter sočasno izravnava delež aminokislin, kar je 
odlična kombinacija v rejah, ki ne uporabljajo gensko  
spremenjenih organizmov.

6 mm 8 mm

ODMERKI KRME GLEDE NA MLEČNOST

 15  – 0,5

 20  – 2,5

 25  2,5  2,5

 30  5,0  2,5

 35  7,5  2,5

(Gospodarska zbornica Avstrije)

Količina mleka kg Krmilo za molznice kg Beljakovinska krma kg

V krmnih obrokih, kjer je dodano do 10 % krme ActiProt® v krm-
nem obroku pri perutnini, se lahko zmanjša delež emisije amoni-
jaka v hlevu tudi do 65 %. ActiProt® se dobro skladišči. Rejcem pa je 
zelo všeč, da ga lahko krmijo vsem vrstam rejnih živali na kmetiji.

Zaradi visokega deleža beljakovin in ugodne vsebnosti energije se lah-
ko krma ActiProt® uporablja kot idealna krmna komponenta pri vseh  
rejnih živalskih vrstah na kmetiji.
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