
CCM
Artikelnummer: 71050

Gemalen maiskorrels, zetmeel- en energiebron.

Productomschrijving
CCM of Corn Cob Mix ontstaat door het dorsen van mais bij een drogestofgehalte van 60-65% en het
vervolgens malen van de korrels. Omdat het product veelal in de varkenshouderij wordt toegepast, wordt
de ruwe celstofrijke kolfspil niet meegemalen. Voor herkauwers en pluimvee is het meemalen van de
kolfspil niet bezwaarlijk en zal de opbrengst per ha wat verhogen en de verteringssnelheid wat verlagen.

Algemene eigenschappen
CCM is een zetmeelrijk voedermiddel dat ingezet kan worden om krachtvoer te vervangen. Bij pluimvee
wordt het ingezet om tot 20% van de maïs in het rantsoen te vervangen. Het is een smakelijk product.
Bij rundvee zal CCM sneller afbreken in de pens dan maismeel; het geeft een nauwe vet/eiwitverhouding
in de melk en stimuleert de melkproductie. Bij rosékalveren en vleesvee zal het de vleesaanzet
stimuleren. CCM wordt altijd ingekuild en daarbij ontstaat ongeveer 5% melkzuur. Bij varkens en
pluimvee heeft dit een positief effect op spijsvertering en darmgezondheid; in combinatie met de hoge
voeropname zal CCM hierdoor de jeugdgroei bij biggen stimuleren. CCM is zeer geschikt voor bijvoeding
in de kraamstal.

Toepassing
CCM kan het hele jaar door verpakt worden in plastic balen van 20 kg per stuk. Deze CCM wordt fijn
gemalen zodat 85% van de maisdeeltjes kleiner zijn dan 2 mm. Door de kleinverpakking worden
voerverliezen in belangrijke mate voorkomen. De 20 kg kleinverpakking bij voorkeur gebruiken tot 6
maanden na leverdatum (zie datum leverbon). Na openen in één week opvoeren.
CCM is tijdens het oogstseizoen ook losgestort verkrijgbaar.

Op basis van drogestofaandeel in het rantsoen:

Biggen: max. 30%.

Vleesvarkens en zeugen: max. 40%.

Opslag & Houdbaarheid
CCM losgestort kan het beste in een lange smalle sleufsilo ingekuild worden, goed vastrijden en
een organische zuur toevoegen (in ieder geval een toplaag- behandeling met 1 liter zuur per 2 m2
kuiloppervlak).

Luchtdicht afdekken met plastic en bij voorkeur een zanddek. Bij uitkuilen zorgen voor een vlak
snijvlak en een voersnelheid van 1 meter per week.

Bij toepassing van genoemde adviezen ingekuilde CCM te gebruiken tot 12 maanden na
leverdatum (zie datum leverbon). CCM kan prima opnieuw ingekuild worden; in dat geval altijd een
organisch zuur (conserveringsmiddel) door de hele kuil mengen en opnieuw inkuilen volgens
bovenstaande advies.
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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

Natrium

4,1

1,9

1,4

1,5

1,3

2,0

0,3

2,9

25,3

1,50

1,50

1,50

78

Kalium

Verteerbaar fosfor

Dv Lysine

Dv Methionine

Dv Cysteïne

Dv Threonine

Dv Tryptofaan

Dv Valine

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. Dit
voedermiddel is VLOG geprüft

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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