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SoyPass
Pensbestendig eiwit uit sojaschroot
SoyPass® wordt vervaardigd volgens een gepatenteerd procedé waarbij het gehalte pensstabiel eiwit in het sojaschroot
wordt verhoogd. Door de behandeling van het sojaschroot met damp en houtsuiker, een natuurlijke stof uit de
celluloseverwerking, wordt een hoge eiwitbescherming in de pens bij gelijktijdig uitstekende verteerbaarheid in de dunne
darm verkregen. De productie geschiedt onder licentie van de firma Borregaard uit Noorwegen.

Nutriëntwaarden
Droge stof
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Zetmeel
Suiker
Calcium

890 g/kg
450 g/kg
15 g/kg
42 g/kg
66 g/kg
55 g/kg
110 g/kg

Fosfor
Natrium
Kalium
Magnesium
Chloride

Lysine
Methionine
2.7 g/kg Meth. + Cystine

6.7 g/kg Threonine
0.3 g/kg Tryptofaan
20.5 g/kg
3.4 g/kg
0.4 g/kg
27.9 g/kg Versie
6.3 g/kg Datum
13.5 g/kg

17.6 g/kg
5.8 g/kg
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Alle waarden zijn berekend per kg product.

Samenstelling
sojaschroot

Voeradvies
melkkoeien: tot 3 kg per dier per dag, afhankelijk van rantsoen

Houdbaarheid
meerdere maanden bij droge opslag

Voordelen
●

●

●

●
●
●
●

verbetert de benutting van het voedereiwit. Door verhoging van het darmverteerbare eiwit kan meer melk per kg worden
gevormd.
een surplus van onbestendige eiwitten gaat verloren door de afbraak in de pens. De daarbij vrijkomende stikstof dringt via
de penswand in de bloedbaan. In de lever wordt ammoniak omgezet in ureum en uitgescheiden via de urine (hoge
belasting van de stofwisseling!!!).
te hoge ureumconcentraties in de bloedsomloop belasten de stofwisseling van de dieren en leiden tot gezondheids- en
vruchtbaarheidsstoornissen. De hoge BRE-waarde in SoyPass® (niet-afgebroken eiwit in de pens) gaat dit tegen en de
DVE-waarde stijgt aanzienlijk.
vermindert de belasting van de lever en stimuleert daarmee de vruchtbaarheid
wordt vervaardigd van milieuvriendelijke, natuurlijke grondstoffen
heeft een betere smaak = hogere voedselopname
levert een hogere melkproductie = hoger rendement
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