

    
  

  

      

PowerGrain is een aanvullend diervoeder voor herkauwers
ter bevordering van de voedingswaarde van graan.
PowerGrain wordt toegepast in combinatie met met PowerGrain
   
Soja, Calciumsulfaatdihydraat, Natroliet Fonoliet,
Koolzure voerderkalk


Ruw eiwit
Ruw vet
Ruw celstof
Ruw as
Natrium



   
39 %
16,9 %
6,2 %
6,2 %
0,0004%

Voldoet aan de voorwaarden van GMP+ FRA, MI 103
(verantwoord melkveevoeder book & claim), MI 105 (GMO Controlled)
Opslag: Bewaar op koele, droge plaats. Geopende zakken goed sluiten.

 
 

Batchnummer :
Tenminste houdbaar tot :

5kg PowerGrain / ton geplet graan

 

   

Productiedatum: 1 jaar voor tht-datum
Producent: EM Production, Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde
Tel: 0561-433115 E-mail: info@agriton.nl - www.agriton.nl
NVWA registratienummer: PDV 113436
EU PRODUCT



    
  

 
• Toepassen op (geplet) graan met een vochtgehalte van minimaal 20%
• Toepassen op vers geoogst graan met een vochtgehalte hoger dan 15% droge stof
moet zo snel mogelijk na de oogst te gebeuren. Voorkom broei of
schimmelvorming.
• Voor de verwerking is een minimaal vochtgehalte van het graan nodig van 20%.
Bij droger graan moet dit met water worden aangevuld.
• Voor een optimaal effect is pletten van het graan vooraf aan te raden.

     
Vul de voermengwagen met geplet graan zodat een intensieve menging van het
product mogelijk is.
Voeg vervolgens de hoeveelheid water toe tot een vochtpercentage van 20%.
Meng het water goed door de partij. Voeg vervolgens per ton graan 5 kilo
PowerGrain(E) en 40 liter PowerGrain toe.
Meng vervolgens nog minimaal 5 minuten voordat de voermengwagen kan
worden geleegd. Zodra de hele partij gemengd is moet deze worden afgedekt
met een dichte landbouw folie. De hoop vervolgens 2 weken dicht laten zitten.
Na verwijdering van de folie kan het gevoerd worden.
Wanneer mogelijk de gehele hoop van folie te ontdoen.
     
Meng het te verwerken graan eerst met water tot een vocht percentage van 20%,
of voeg indien mogelijk voldoende water toe tijdens het pletten. Voeg per ton te
verwerken graan 5 kg PowerGrain(E) en 40 liter PowerGrain toe.
De toevoeging kan het best gebeuren met een geschikt doseer-apparaat op de
graanpletter. Zodra de gehele partij gemengd is moet deze afgedekt worden

met een dichte landbouwfolie. De hoop vervolgens 2 weken dicht
laten zitten. Na verwijdering van de folie kan het gevoerd worden.
Aangeraden wordt om de gehele hoop van folie te ontdoen.

Opslag in een daarvoor geëigende plaats is aan te raden.
Het ontsloten graan niet aandrukken of aanrijden. De lucht tussen de
korrels is belangrijk voor de enzym omzetting. Het best kan men het
ontsloten graan opslaan op een droge plaats. Indringing van
regenwater kan leiden tot bederf.

