
Palmpitschilfers
Artikelnummer: 13520

Langzaam fermenteerbare energie- en eiwitbron met een hoge eiwitbestendigheid.

Productomschrijving

Palmpitschilfers is het restproduct van de mechanische winning (persen) van palmolie uit de pitten van
de palmboomnoten. Landen van herkomst zijn veelal Maleisië en Indonesië. Het is een belangrijke
grondstof voor herkauwersmengvoer. Als olie door persen gewonnen wordt (schilfers) blijft er meer
restant vet achter dan bij schroot daardoor is de energieinhoud van schilfers hoger dan van schroot.

Algemene eigenschappen

De ruwe celstof uit de palmpitten fermenteert traag in de pens; hierdoor wordt pensverzuring tegen
gegaan. Palmpitschilfers passen goed in rantsoenen die (te)snel fermenteren en waar hoge aandelen
krachtvoer gewenst zijn. Het eiwit in palmpitschilfers is vrij penstendig. Het restant palmvet bevat
verzadigde vetzuren; welke een melkvet verhogende werking hebben.

Toepassing

Melkkoeien: max. 4 kg product per dier per dag.

Vleesvee: max. 3 kg product per dier per dag.

Rosékalveren: max. 2 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.

Palmpitschilfers gaan door een metaaldetector, desondanks kan de aanwezigheid van restant
metaaldeeltjes niet uitgesloten worden.

Droog bewaren, hoge temperatuur en condensvorming vermijden

Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Enkelvoudig, Herkauwers

Gemalen, Ongemalen, Droog
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Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren

Verschijningsvorm

Nutritionele toepassing

Drogestof (%)

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

Ruw as

Zetmeel

Suikers

Calcium

6,0

0,1

6,2

2,7

642

404

104

1059

1113

118

-20

Fosfor

Natrium

Kalium

Magnesium

NDF

ADF

ADL

VEM

VEVI

DVE

OEB

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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