
 
Proficorn 
Rundvee, stapelbaar, energierijk 
 
Productomschrijving 
Proficorn is een voedermiddel. Het is een zeer smakelijk en fris voer met 
een grove structuur (stapelbaar) en een kopergele kleur. 
Herkomst 
Proficorn is een nutritioneel hoogwaardig voer, dat bestaat uit 
maïscelwanden, eiwitten en zetmeel. Deze bestanddelen komen vrij bij de 
verwerking van maïs tot maïsproducten. Proficorn is door een continu 
verwerkingsproces het gehele jaar beschikbaar als smakelijk voer voor uw 
vee. 
Toepassing 
FarmFeed Hedimix adviseert om bij voorkeur gemengd in een basisrantsoen 
te vervoederen. Vanwege de kans op het voorkomen van DON 
(mycotoxine; gemiddelde waarde 1.25 mg/kg bij 44% ds) raden we aan 
max. dier dag dosering niet te overschrijden. Melkvee - Vleesvee: 1-8 kg 
product per dier per dag Jongvee: 1-4 kg product per dier per dag 
Geiten: 1-2 kg product per dier per dag 
Opslag & houdbaarheid 
Proficorn wordt op basis van natuurlijke verzuring tot een pH van 4.5 
geconserveerd. Er zijn een aantal aandachtspunten waar bij het inkuilen 
van Proficorn op gelet dient te worden: 
 Los het bijproduct op een schone verharde ondergrond. 
De bovenlaag gladstrijken om luchtintreding te voorkomen. Voorkom dat er 
water op de kuil kan blijven staan. 
Om te voorkomen dat er schimmels en gisten zich kunnen ontwikkelen net 
onder het afdekzijl is het strooien van 1,5 kg zout per m2 raadzaam. 
Proficorn kan eenvoudig worden afgedekt met een laag bierbostel of 
aardappelvezels. Voor een goed effect dient de afdeklaag minimaal 25 
centimeter te zijn.Indien met enkel zeil wordt afgedekt, afdekken met een 
flinkegrondlaag voor voldoende druk. 
Goed ingekuild is Proficorn minstens zes maanden houdbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse 
Droge stof:  43 % 
Ruw eiwit:  207 gr/kg ds 
Ruw vet:  38 gr/kg ds 
Ruwe celstof:  134 gr/kg ds 
Ruw as:   64 gr/kg ds 
Zetmeel:  161 gr/kg ds 
Suikers:   29 gr/kg ds 
Calcium:  0.3 gr/kg ds 
Fosfor:   7.5 gr/kg ds 
Natrium:  3.0 gr/kg ds 
Kalium:   16.0 gr/kg ds 
Magnesium:  5.9 gr/kg ds 
Voederwaarde Rundvee 
VEM:   1030 /kg ds 
VEVI:   1092 /kg ds 
DVE:   103 gr/kg ds 
OEB:   51 gr/kg ds 
 


