ProtiWanze®
Omschrijving
Protiwanze® is een tarwegistconcentraat dat ontstaat bij de productie van bio-ethanol uit vloeibaar tarwebloem, waaruit de
gluten zijn gewonnen, en soms een klein aandeel bietensuikerstroop. De tarwegries en -eiwitten worden voor de fermentatie
gescheiden van de tarwezetmeelfractie.

Eigenschappen
ProtiWanze® is een vloeibare eiwitrijke grondstof. Het eiwit bestaat uit tarwe-eiwit en gisteiwit. In rantsoenen van vleesvarkens
en zeugen is het qua voerkosten erg interessant om soja- en raapzaadschroot zoveel mogelijk te vervangen door
tarwegistconcentraat. Hiermee kunnen de voerkosten aanzienlijk worden verlaagd. ProtiWanze® kenmerkt zich als een
tarwegistconcentraat met een constante samenstelling, hoog aandeel aminozuren en een opvallend laag mineraalgehalte.

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

Gehaltes per kg ds
263 g
294 g
59 g
35 g
49 g
35 g
92 g
257 g
57 g
2g
158 g
1,8 g
7,1 g
6,0 g
1,5 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
15,7 g
5,0 g
3,3 g
9,6 g
3,6 g
7,2 g
6,8 g
2,3 g
7,5 g
5,1 g
14,1 g
10,3 g
2710 KCal
1,29
1,31
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.
Let bij de rantsoensamenstelling op mogelijk verhoogde DON waarden. Geadviseerd wordt de vermelde verwerkingsadviezen
niet te overschrijden.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid
ProtiWanze® is met organisch zuur geconserveerd zodat het product minimaal 3 maanden houdbaar is. ProtiWanze® dient te
worden opgeslagen in een zuurbestendige silo of bunker met roerwerk. Om ontmenging te voorkomen
moet ProtiWanze® geroerd worden, bij voorkeur vóór aanvang van indoseren. Het met regelmaat reinigen van opslagen,
voormengers en dergelijke is essentieel voor het hygiënisch verstrekken van brijvoer aan varkens en om gisting in opslagen,
voormengers en leidingen te voorkomen.

Voeradvies
Gespeende Biggen (tot 25kg)
tot 3%

Vleesvarkens (25 tot 45kg)
tot 6%

Vleesvarkens (45 tot 115kg)
tot 12%

Zeugen
tot 10%

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