
Soyabonen bestendig getoast
Artikelnummer: 13887

Pensbestendig eiwit en vet uit soyabonen.

Productomschrijving

Door hele volvette soyabonen op een speciale manier te bewerken en te behandelen worden zowel de
eiwitten als de vetzuren hoogwaardiger door een betere benutting. Van zowel eiwit als vet wordt de
pensbestendigheid groter. Soyabonen bestendig getoast is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

Algemene eigenschappen

Door de behandeling wordt de soyaboon gebroken en getoast. De vergroting van de pensbestendigheid
zorgt er voor dat het vet in de pens geen verteringsdepressie veroorzaakt en dat de omega 3 en omega 6
vetzuren op darmniveau beschikbaar komen. Daar worden ze veel beter benut. Ook worden de
hoogwaardige aminozuren niet in de pens afgebroken maar komen pas in de darm beschikbaar voor
vorming van melkeiwit. Dit geeft een betere eiwitefficiëntie en minder stikstofverlies en een stimulans van
melk(eiwit)productie. Het heeft een gunstig effect op het verkleinen van de negatieve energiebalans in
het begin van de lactatie.

Toepassing

Melkkoeien: max. 2 kg per dier per dag op basis van rantsoenberekening.

Vleesvee: max. 1,5 kg per dier per dag op basis van rantsoenberekening.

Vervangt geharde vetten, (bestendige) soya en bestendige raap in het rantsoen.

Met een snelle, niet pensbestendige, eiwitbron sturen op minimaal 18-20 mg/dl melkureum.

Opslag & Houdbaarheid

Droog opslaan en condensvorming voorkomen.

Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
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Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren

Verschijningsvorm

Nutritionele toepassing

Drogestof (%)

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

Ruw as

Zetmeel

Suikers

2,2

5,9

0,1

19,7

3,1

1424

1535

347

46

Calcium

Fosfor

Natrium

Kalium

Magnesium

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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