
TGC ProtiWanze®
Artikelnummer: 72900

Zeer constante hoogwaardige tarwegistconcentraat (TGC), met een laag gehalte aan natrium en het
laagste gehalte fosfor in zijn soort.

Productomschrijving

Tarwegistconcentraat ProtiWanze® is een vloeibaar voedermiddel en komt vrij bij de winning van bio-
ethanol uit tarwe. Na het malen wordt de gries en de gluten afgescheiden en het zetmeel wordt
enzymatisch afgebroken en daarna vergist tot alcohol. Het product dat na destillatie overblijft bevat veel
microbieël eiwit van hoge kwaliteit, restanten zetmeel en ook glycerol.

Algemene eigenschappen

TGC ProtiWanze® is een voedermiddel, lichtbruin van kleur, smakelijk en zeer constant van
samenstelling en kwaliteit. Hierdoor en door de relatief lage gehaltes aan mineralen kan het in
aanzienlijke hoeveelheden ingezet worden in alle rantsoenen. TGC ProtiWanze® wordt aangezuurd
waardoor de pH ca. 4,0 is. TGC ProtiWanze® is goed verpompbaar en geschikt voor nippelvoedering.

Toepassing

Zeugen en Vleesvarkens: max. 15% op basis van drogestofaandeel in het rantsoen.

Opslag & Houdbaarheid

Opslaan in zuurbestendige silo of bunker.

Regelmatig roeren voorkomt uitzakken.

Reinig de tank minimaal 2 maal per jaar.

Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Herkauwers, Varkens

Vloeibaar, Nippelwaardig
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Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren

Verschijningsvorm

Nutritionele toepassing

Drogestof (%)

Ruw eiwit

Ruw vet

Ruwe celstof

Ruw as

Zetmeel

Suikers

Melkzuur

Calcium

Fosfor

1,7

15,7

3,9

5,0

170

6,0

10,1

4,0

3,4

7,7

2,5

1,26

Natrium

Kalium

Zwavel

Chloor

Glycerine

Verteerbaar fosfor

Dv Lysine

Dv Methionine

Dv Cysteïne

Dv Threonine

Dv Tryptofaan

Ew

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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