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Robiscopellets
Robiscopellets is een gedroogd diervoeder met ingrediënten afkomstig van industriële bakkerijen, banketbakkerijen en de
zoetwarenindustrie. Robiscopellets bestaat voor het grootste deel uit allerlei koekwaren. Verder bevat Robiscopellets
zoetwaren, aangevuld met zetmeel afkomstig van granen en aardappelen en een kleine hoeveelheid suikers,
maltodextrines en pindaproducten. Aansluitend op het bakproces worden retourstromen van de industriële bakkerijen via
een uniek en kwalitatief hoogstaand opslagsysteem verzameld. Hierna wordt het product gedroogd, gemalen en
gepelleteerd door een gespecialiseerd GMP+-erkend verwerkingsbedrijf. De mengvoederindustrie verwerkt in toenemende
mate droge grondstoffen, zoals tarwe, gerst en soja. Het product Robiscopellets heeft dezelfde verwerkingseigenschappen.
Echter, Robiscopellets onderscheidt zich als een geheel ontsloten smakelijk zetmeelproduct met een hoge energiewaarde.

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

880 g/kg
50 g/kg
79 g/kg
16 g/kg
18 g/kg
500 g/kg
189 g/kg
99 g/kg

Kalium
Chloride

VEM
VEVI
DVE
FOS
OEB
0.7 g/kg Dv. LYS (Rund)
2.4 g/kg Dv. MET (Rund)
2.2 g/kg

4.5 g/kg NEv
3.3 g/kg EW
v. P
Dv. LYS (Varken)
1165 /kg Dv. MET (Varken)
1305 /kg Dv. MET + CYS (Varken)
96 g/kg Dv. THR (Varken)
684 g/kg Dv. TRP (Varken)
-83 g/kg
6.7 g/kg
2.3 g/kg Versie
Datum

11.97 MJ/kg
1.35
0.6 g/kg
1.0 g/kg
0.7 g/kg
1.5 g/kg
1.3 g/kg
0.9 g/kg
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Alle waarden zijn berekend per kg product.

Samenstelling
bakkerijproducten, koekproducten en zetmelen, die hoofdzakelijk bestaan uit ontsloten zetmelen.

Voeradvies
biggen: tot 20% van het rantsoen
varkens: tot 25% van het rantsoen
gevogelte: 5 - 10%
rundvee: 2-4 kg afhankelijk van het rantsoen

Houdbaarheid
meerdere maanden bij droge opslag

Voordelen
●
●

betere smaak van het voer
positieve invloed op voederopname
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●
●
●
●

licht verteerbaar
energierijk
geschikt als voordelig alternatief
geschikt als lokbrok in o.a. melkrobots
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