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,UCERNE
Kornmarken 15, Gravens · 6040 Egtved · Tlf. 75 38 96 60
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Lucernewrap
giver prikkeeffekt i grovfoder.
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Ågård Fourage
ApSÊ har
mange
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©LiÌÊ
>vÊ års erfaring i at producere
lucerne
som strukturtilskud til højtydende
«iÀ`iÊ
©ÃÌiÀÊ>ÊÕViÀiÊ
malkekvægbesætninger i Danmark.
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ÌÊpartier
ÛC}
 Foderanalyser
på alle
fra hver enkelt slæt
v`iÀ°
 Høje TS – fra 62 til 80% – svarende til tørt hø - men uden sporer

Optimér strukturen i dit grovfoder

 Finsnittet i 5–8 cm længde, det vil sige mange spidse ender, der
giver mange påvirkninger af vommen
 Danner godt flydelag i vommen
til gavn for vomomsætningen
+/243)'.!452%2
254%+/24
og de mikrobielle bakterier

-©É>ÛÉ6>`©L
 ©ÛÃÛÊ
Stimulerer vomfunktion, forebygger
mod sur vom
og sikrer en stabil PH-værdi
À>ÃÛÊ

ÃiÉÃÕ«

 Giver meget mere prikke- og struktureffekt end halm
ÞCÃÃ}ÊLiLÞ}}iÃi
0,5
til 1 kg lucerne kan erstatte 4 kg halm, det vil sige vommen
bliver ikke overfyldt og med større energioptagelse til følge
 Højt indhold af rå-protein 17–20% (halm indeholder 3–4%)
iÛi`iÊ
i}
samt A, D, E vitaminer
og betacarotin
 Forebygger løbedrejninger,
-ÀCÌÊ forøger tyggetiden og stimulerer
À``}i
drøvtyggefunktionen samt reproduktionen i særdeleshed

iÀL>iÊ
-Ì
 Tilsat ensileringsmiddel,
så den er fri for sporer, mug og skimmel

6iÊpå 500–625 kg pakket i 12 lag kvalitetsfolie
>ÀÛi
 Leveres i rundballer
 Kan stå udenforÕÊÀÕÌiÊ
indtil det skal opfodres, nemt at blande i
fuldfoderblandinger

,©`ÊÀÕÌi

 iÛÃ}ÊÌÊvÀ>À}

 Meget lille indhold af råaske på grund af opsamling med pickup rive
 Billigere og mere miljøvenlig end kunststørrede produkter

Vi tillader os at kontakte dig i nær fremtid for en uforpligtende
snak, men du er også meget velkommen til at kontakte vores
salgskonsulent Anker Jensen på tlf. 75 38 96 60/61 74 00 71
eller på mail@aagaard-fourage.dk

www.aagaard-fourage.dk
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 Passer ind i alle foderplaner

