
Aardappelpersvezels
Artikelnummer: 71250

Ideaal zetmeelrijk afdekmiddel voor andere producten. Doorvoercontracten zijn mogelijk.

Productomschrijving

Klik HIER voor meer informatie.

Aardappelpersvezels komen vrij bij de aardappelzetmeelwinning. Aardappels worden vermalen en het
zetmeel en aardappelvruchtwater gewonnen; het vezelachtige product dat overblijft wordt geperst zodat
het drogestofgehalte stijgt. Het bevat restant aardappelzetmeel en aardappeleiwit.

Algemene eigenschappen

Aardappelpersvezels is een stapelbaar voedermiddel. Het is smakelijk, bevat zetmeel en goed
verteerbare vezels. Het fermenteert geleidelijk in de pens en kan daardoor een deel van het ruwvoer in
het rantsoen vervangen. Het fosforgehalte is laag en daardoor komt het gunstig uit in de mestwetgeving.

Toepassing

Aardappelpersvezels past goed in rantsoenen met vooral gras- en/of graskuil en zijn bij uitstek geschikt
om kuilen mee af te dekken.

Melkkoeien en vleesvee: max. 15 kg product per dier per dag.

Jongvee en rosékalveren: max. 10 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

Opslaan op een schone en verharde ondergrond bij voorkeur in een betonnen sleufsilo.

Na levering de vezels 1 a 2 dagen laten bezakken.

Krimpscheuren afdichten en oppervlak glad afwerken en bestrooien met 3 kg zout per m2.

Bij voorkeur luchtdicht inkuilen onder plastic en aandrukken met bijvoorbeeld een laagje zand of
zandslurfen.

Mits goed ingekuild te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
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Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren
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De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden; de informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is
GMP+ - FSA geborgd.
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