
Tarwe
Artikelnummer: 11410

Breed toepasbare hoogwaardige zetmeel- en energiebron.

Productomschrijving

Tarwe is een veel voorkomend graan dat over de hele wereld geteeld wordt. De betere kwaliteit wordt
gebruikt als baktarwe. Tarwe moet voor een goed vertering bewerkt (gemalen, geplet) worden; de
vertering is per diersoort afhankelijk van de aard en kwaliteit van deze bewerking. Voertarwe wordt
meestal als zodanig verbouwd of is baktarwe die niet aan de strenge specificaties voor het bakken van
brood voldoet. Voertarwe is niet gereinigd, bevat max. 2% bijmenging, 72/73 kg/hl.

Algemene eigenschappen

Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het eiwit- en lysinegehalte is echter laag. Het
verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Naarmate het bewerkte product fijner is
wordt de verteringssnelheid groter.

Toepassing

Zeugen en Vleesvarkens: max. 10% op basis van drogestofaandeel in het rantsoen.

Opslag & Houdbaarheid

Tarwe kan in een silo of los gestort geleverd worden.

Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.

Droog en niet in direct zonlicht opslaan.

Condensvorming moet worden voorkomen.

Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tarwe zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen
bewaren.

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

Calcium

Fosfor

Natrium

Kalium

0,6

1,2

2,8

1,7

2,2

2,7

1,3

3,9

5,1

10,6

1,37

1,40

1,50

108

Chloor

Verteerbaar fosfor

Dv Lysine

Dv Methionine

Dv Cysteïne

Dv Threonine

Dv Tryptofaan

Dv Valine

Dv Arginine

Linolzuur + linoleenzuur

Ew

Ew Lacto

Ew Dracht

NSP

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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