Hamino Kleie
Omschrijving
Tarwezetmeel Hamino Kleie wordt geproduceerd tijdens de winning van tarwezetmeel en tarwegluten uit tarwebloem. Tijdens
het productieproces wordt de tarwe gemalen, waarbij naast bloem ook tarwegries vrijkomt. De bloem wordt met water vermengd
en gescheiden in tarwezetmeel en gluten. Tijdens dit proces ontstaan zetmeel-, vezel- en eiwitrijke nevenstromen die samen
tarwezetmeel Hamino Kleie vormen.

Eigenschappen
Hamino Kleie is een hoogwaardige goed verteerbare zetmeelbron met een laag gehalte aan mineralen.

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

Gehaltes per kg ds
150 g
91 g
21 g
75 g
20 g
455 g
30 g
309 g
60 g
40 g
25 g
1,0 g
2,2 g
1,2 g
4,2 g

Kalium (K)
Chloride (Cl)
Sulfaat (SO4)
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
3,0 g
1,7 g
1,6 g
2,3 g
1,4 g
3,4 g
1,9 g
0,5 g
2,2 g
1,9 g
4,7 g
4,1 g
2691 KCal
1,28
1,33
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid
Hamino Kleie moet worden opgeslagen in een verticale zuurbestendige silo of bunker van 50 m3 met roerwerk. Geadviseerd
wordt om voor elke voerbeurt te roeren om een homogeen product te verkrijgen, vermijd een te grote luchtinslag bij het roeren.
Zorg voor een passende aansluitkoppeling tussen opslagplaats en tankwagen en voor een juiste silo-aanduiding, zodat
verkeerd lossen wordt voorkomen. Om geen droge stof verlies tijdens de opslag te krijgen moet de silo/bunker voorafgaande
aan elke levering gereinigd worden. Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande adviezen, bedraagt de houdbaarheid van
Hamino Kleie 3 maanden.

Voeradvies
Gespeende Biggen (tot 25kg)
tot 5%

Vleesvarkens (25 tot 45kg)
tot 10%

Vleesvarkens (45 tot 115kg)
tot 20%

Zeugen
tot 20%

Feiten
Etikettering
Productvorm
Houdbaarheid
Opslag
Homogeniteit
GMO
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voedermiddel, tarwezetmeel
vloeibaar
3 maanden
zuurbestendige silo of bunker met roerwerk
voor elke voerbeurt roeren
Download de non-GMO verklaring via mijnduynie.nl
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