Aardappelsnippers
Een gemakkelijk te bewaren, energie- en zetmeelrijk
veevoer.
Herkomst
Aardappelsnippers komen vrij bij de productie van frites en soortgelijke
aardappelproducten. Het product bestaat uit resten van gesneden
aardappelen.
Samenstelling
Aardappelsnippers zijn smakelijk, zeer energierijk en bevatten een laag
eiwitgehalte. Deze energie bestaat voor het overgrote deel uit zetmeel dat
voor een groot deel bestendig is.
Melkveerantsoenen
De hoge voederwaarde van aardappelsnippers stimuleert melkplas en
melkeiwit terwijl het melkvet gedrukt wordt. Aardappelsnippers vormen
een smakelijk voedermiddel, en passen als gevolg van energieopbouw en
eiwitgehalte prima naast vers gras of voordroogkuil.
Vleesveerantsoenen
Aardappelsnippers zijn energie en zetmeelrijk met een hoog aandeel
bestendig zetmeel. Aardappelsnippers zijn uitstekend geschikt voor de
groei- en afmestperiode van vleesvee. De energie uit zetmeel leidt tot een
prima groei en een goede slachtkwaliteit.
Eigenschappen
Aardappelsnippers beschikken over veel positieve eigenschappen,
waaronder:
 Eiwitarm
 Energie en zetmeelrijk
 Bevatten hoog aandeel bestendig zetmeel
 Verhoging van het melkeiwitgehalte en melkplas
 Prima aanvulling bij grasrijke rantsoenen
 Prima aanvulling bij wat minder goed ruwvoer
 Te gebruiken als afdeklaag op andere producten
 Prima groei en een goede slachtkwaliteit bij vleesvee
 Lage aanvoer van stikstof en fosfor
 Gemakkelijk te bewaren
Bewaartips
Zorg voor een droge en schone verharde ondergrond, bij voorkeur een
betonnen sleufsilo
Zorg voor opvang van perssappen
Oppervlak zo glad mogelijk afwerken
Oppervlak bestrooien met 3 á 4 kg zout per m²
Lucht- en waterdicht afsluiten met plastic folie, eventueel een zandkraag
en een dun zandbed aanbrengen
Beschikbaarheid
Aardappelsnippers zijn doorgaans verkrijgbaar in de periode
oktober/november
tot maart.

Analyse
Droge stof:
22 %
Ruw eiwit:
84 gr/kg ds
Ruw vet:
1 gr/kg ds
Ruwe celstof:
23 gr/kg ds
Ruw as:
31 gr/kg ds
Zetmeel:
726 gr/kg ds
Suikers:
4 gr/kg ds
Calcium:
0.7 gr/kg ds
Fosfor:
1.9 gr/kg ds
Natrium:
0.3 gr/kg ds
Kalium:
13.1 gr/kg ds
Magnesium:
0.7 gr/kg ds
Chloor:
1.4 gr/kg ds
Voederwaarde Rundvee
VEM:
1130 /kg ds
VEVI:
1248 /kg ds
DVE:
62 gr/kg ds
OEB:
-21 gr/kg ds
Best. zetmeel: 312 gr/kg ds
VW:
0.60 /kg ds
Structuurwaarde: 0.55 /kg ds
Rants. melkkoeien: 10-15 kg product
Rants. vleesstieren: 5-15 kg product
Rants. rosékalveren: 5-10 kg prod.
Rants. melkgeiten: 1-2 kg product
Rants. schapen: 1-2 kg product

