Aardappelstoomschillen steekvast
Omschrijving
Aardappelstoomschillen steekvast is een mengsel van bietenpulpbrok en aardappelstoomschillen; de bietenpulpbrok neemt het
vocht van de aardappelstoomschillen op. Het mengsel is een steekvast product voor de rundveehouderij en wordt op bestelling
geproduceerd.

Eigenschappen
Aardappelstoomschillen steekvast is een zeer smakelijk mengsel dat na bestelling wordt gemengd. Aardappelstoomschillen
steekvast is qua VEM en DVE uitgebalanceerd en past in veel rantsoenen, naast producten die een lagere DVE en VEM
dichtheid hebben. Aardappelstoomschillen hebben een positief effect op de melkproductie (liters). Het zetmeel is zeer goed
opneembaar en werkt positief op de benutting van alle energie. OEB kan aangevuld worden met andere eiwitbronnen die op
pensniveau vrijkomen. Bij vleesvee waar een hoge dichtheid van DVE en VEVI per kilogram drogestof is vereist passen
aardappelstoomschillen steekvast zeer goed.
Het lage fosfor gehalte past uitstekend bij de huidige mestboekhouding.

Productspecificaties
Droge stof
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Zetmeel (tot)
Bestendig Zetmeel
Suiker
Melkzuur
Calcium (Ca)
Fosfor (P)
Magnesium (Mg)

Gehaltes per kg ds
210 g
106 g
11 g
131 g
72 g
201 g
17 g
51 g
43 g
6,9 g
1,7 g
1,7 g

Gehaltes per kg ds
1,2 g
15,9 g
2,8 g
1065
1160
108 g
-68 g
-36 g
707 g
0,51 g
0,5

Natrium (Na)
Kalium (K)
Chloride (Cl)
VEM
VEVI
DVE 2007
OEB 2007
OEB2 2007
FOSp
FOSp2/FOSp
Structuurwaarde
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid
Aardappelstoomschillen steekvast moet op een verharde ondergrond opgeslagen worden en luchtdicht worden afgedekt door
op het plastic een zandlaag of zandslurven aan te brengen. Geadviseerd wordt om de bovenkant van de kuil glad af te werken.
Controleer de kuil regelmatig op luchtdichte afsluiting. Door lucht tussen de toplaag en plastic kan schimmelgroei ontstaan, dit
dient voorkomen te worden. Aardappelstoomschillen steekvast kunnen vers gevoerd worden. Het verdient de voorkeur om na 4
weken luchtdichte opslag de kuil te openen, deze is dan geconserveerd. Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande
adviezen, bedraagt de houdbaarheid van aardappelstoomschillen steekvast minimaal 6 maanden. .

Voeradvies
Melkvee

Rosékalveren

14 wk
1 kg

Jongvee
4 kg

Droogstaand
4 kg

Laag productief
6 kg

Hoog productief
12 kg

18 wk
2 kg

24 wk
3 kg

30 wk
4 kg

36 wk
5 kg

Levering geschiedt volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Duynie B.V.
Duynie B.V. Alphen a/d Rijn - Nijmegen
T. 0172-460606 of 024-7440390

datum: 20-06-2019

Feiten
Etikettering
Productvorm
Houdbaarheid
Opslag
GMO
GMO

aanvullend mengvoer
steekvast
minimaal 6 maanden mits goed opgeslagen
schone, droge ondergrond
Download de non-GMO verklaring via
mijnduynie.nl
Download de non-GMO verklaring via
mijnduynie.nl
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