Haver Omschakeling
Artikelnummer: 10522
Productomschrijving
Haver is een energie- en vezelrijke graansoort. Uniek
aan deze graansoort is de opslag van olie in het
zaad. Haver Omschakeling is een uit de periode van
omschakeling naar de Biologische landbouw verkregen
product (NL-Bio-01). Het product kan toegepast worden
in rantsoenen voor alle landbouwhuisdieren.
Algemene eigenschappen
De haverkorrel bestaat uit de dop, zemel, endosperm
en kiem. De korrel is omsloten door de haverdop die
niet verteerbaar is voor éénmagige dieren. De haverdop
heeft een positief effect op de darmgezondheid en zorgt
voor verzadiging. De zemel bevat olie en vezels (inclusief
beta-glucanen). Het endosperm is een bron van zetmeel,
eiwit en olie en de kiem is een bron van vitaminen en
mineralen.
Toepassing
Het voeradvies en toepassing van enkelvoudige
voedermiddelen is specifiek per diersoort. Voor specifiek
diervoederadvies kunt u, indien nodig en/of gewenst,
contact opnemen met uw adviseur. Hij is u graag
van dienst om met u de specifieke toepassing(en) te
bespreken.
Nutritionele toepassing
Energie- en vezelrijk
Opslag en houdbaarheid
Haver kan geblazen of gestort geleverd worden. Het
moet droog en niet in direct zonlicht opgeslagen worden
in een loods of silo. Condensvorming moet worden
voorkomen. Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om
haver zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen
bewaren. Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na
leverdatum (zie datum leverbon).
Sectoren
Dit product is geschikt voor: Pluimvee, Herkauwers,
Varkens
Verschijningsvorm
Ongemalen, Droog
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.

Meer info of bestellen?
Neem dan contact op met onze klantenservice via
088 – 024 81 65 of bel uw Reudink-specialist.

Productspecifiecatie (g/kg ds)
Drogestof (%)

89

Ruw eiwit

92

Ruw vet

55

Ruwe celstof

110

Ruw as

26

Zetmeel

380

Calcium

0,8

Fosfor

3,2
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