Aardappelpuree (steekvast)
Omschrijving
Tijdens de verwerking van aardappelen tot frites, puree en andere aardappelspecialiteites ontstaan waardevolle nevenstromen
voor de veevoeding. Eén daarvan zijn aardappelpuree. Dit product bestaat uit van aardappelpuree voorgevormde producten
die reeds zijn voorgebakken.

Eigenschappen
Aardappelpuree (steekvast) is een smakelijk en energierijk product. Het gehalte aan koolhydraten, met name zetmeel, is hoog.
Het aanwezige zetmeel is volledig ontsloten, waardoor het goed verteerbaar is.

Productspecificaties
Droge stof
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Zetmeel (tot)
Suiker
NSP
Calcium (Ca)
Fosfor (P)
P verteerbaar
Natrium (Na)
Kalium (K)

Gehaltes per kg ds
320 g
84 g
30 g
25 g
37 g
630 g
50 g
171 g
0,7 g
2,0 g
1,0 g
5,0 g
15,2 g

Chloride (Cl)
D.v. Lysine
D.v. Methionine
D.v. Meth. + Cystine
D.v. Threonine
D.v. Tryptofaan
D.v. Isoleucine
D.v. Histidine
D.v. Leucine
D.v. Valine
NEv
Energiewaarde
E dracht

Gehaltes per kg ds
7,2 g
2,7 g
0,7 g
1,0 g
1,5 g
0,3 g
1,5 g
1,0 g
2,7 g
2,0 g
2959 KCal
1,41
1,43

Laatste wijziging 13-05-2019
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid
Aardappelpuree (steekvast) moeten op een verharde ondergrond opgeslagen worden en luchtdicht worden afgedekt door op
het plastic een zandlaag of zandslurven aan te brengen. Controleer de kuil regelmatig op luchtdichte afsluiting. Door lucht
tussen de toplaag en het plastic ontstaat schimmelgroei, dit dient voorkomen te worden. Voor een optimale kwaliteit moeten
aardappelpuree 4-6 weken conserveren voordat het gevoerd kan worden. Een minimale voersnelheid van 1 meter per week
wordt geadviseerd. De verwerking van aardappelpuree kan goed in een voormengselbak. Mits rekening wordt gehouden met
bovenstaande adviezen, bedraagt de houdbaarheid van aardappelpuree (steekvast) 4 maanden.

Voeradvies
Gespeende Biggen (tot 25kg)
tot 3%

Vleesvarkens (25 tot 45kg)
tot 5%

Vleesvarkens (45 tot 115kg)
tot 10%

Zeugen
tot 15%

Feiten
Etikettering
Productvorm
Houdbaarheid
Opslag
GMO

voedermiddel, aardappelpuree (steekvast)
steekvast
4 maanden
op een verharde ondergrond
Download de non-GMO verklaring via
mijnduynie.nl
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