Lucerne net Eko
Artikelnummer: 70194
Productomschrijving
Biologische geteelde lucerne stimuleert het natuurlijk
pikgedrag, bevordert de maagwerking, voerbenutting
en weerstand en is kunstmatig gedroogd. De kwaliteit van
kunstmatig gedroogde lucerne (herkomst meestal
Nederland) is beter dan van veldgedroogd (herkomst
meestal Frankrijk). Het kunstmatig drogen zorgt
ervoor dat het erg ijne, breekbare en eiwitrijk blad niet
verloren gaat. Lucerne Net Eko is zeer vast geperst
waardoor het verbruik laag is. Dit product is van
gecerti iceerde Biologische oorsprong
(NL-Bio-01).
Algemene eigenschappen
De grove stengeldelen van de lucerne bio zijn rijk aan
ruwe celstof en dragen bij aan een gezonde maag- en
darm lora en goede weerstand. De vast geperste balen
verminderen onderling pikgedrag wat in de moderne
biologische pluimveehouderij van groot belang is. Het
fijne blad is bovendien zeer smakelijk en een bron van
eiwit, mineralen, caroteen en vitamine A. Lucerne Net
Eko wordt verpakt in balen van 20 kg en meten
50x50x30cm.

Productspecifiecatie (g/kg ds)
Drogestof (%)

90

Ruw eiwit

188

Ruw vet

27

Ruwe celstof

402

Ruw as

115

Zetmeel

44

Calcium

16,5

Fosfor

3,6

Datum: 23/Apr/19

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
Structuurbron
Opslag en houdbaarheid
Lucerne Net Eko wordt geleverd per pallet
van 56 balen, waarbij elke baal is voorzien van
kunststofbanden. De baal is gewikkeld in folie, dit
beschermt het product tegen vuil, vocht, schimmels
en bacteriën. Mits droog opgeslagen is Lucerne Net Eko
te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum
leverbon).
Sectoren
Dit product is geschikt voor: Varkens, Pluimvee
Verschijningsvorm
Ruwvoer
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.

