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Covax Extru
Covax Extru is het resultaat van ontwikkeling en verregaande optimalisatie in de behandeling van volvette sojabonen.
Gekozen is hierbij voor een volwaardige toast en extrusie-behandeling van voorgereinigde en fijngegranuleerde volvette
sojabonen.
Extrusie is de nieuwste en meest hoogwaardigste technologie voor het voorkoken van ingrediënten voor zowel de
levensmiddelen- als de diervoederindustrie. Extrusie geeft met een combinatie van temperatuur, wrijving en druk de
celstructuur een intensieve bewerking waarmee een maximale eiwit- en oliebeschikbaarheid behaald wordt. In de extruder
worden relatief hoge vochtgehaltes toegepast wat zorgt voor een goede kookwerking. Hierdoor is het mogelijk een
verregaande reductie van de anti-nutritionele factoren en bitter-stoffen te bewerkstelligen. Dit terwijl het eiwit niet
oververhit wordt, maar maximaal verteerbaar. De intensieve bewerking in de extruder verandert de celstructuur, waardoor
de hoogwaardige sojaolie aanmerkelijk beter beschikbaar komt.
Covax Extru is zeer geschikt voor jonge dieren zoals biggen en vleeskuikens. Maar het product vindt ook haar weg richting
de leg/opfokhennen en petfood.

Nutriëntwaarden
Droge stof
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Zetmeel
Suiker
Okh
NSP
Linolzuur

900 g/kg
359 g/kg
222 g/kg
57 g/kg
46 g/kg
63 g/kg
76 g/kg
216 g/kg
197 g/kg
120 g/kg

Calcium
Fosfor
Natrium
Kalium

2.0 g/kg
5.2 g/kg
0.1 g/kg
17.4 g/kg

Magnesium
Chloride
Lysine
Methionine
Meth. + Cystine
Threonine
Tryptofaan

NEv
EW
v. P
Dv. LYS (Varken)
Dv. MET (Varken)

3.3 g/kg Dv. MET + CYS (Varken)
0.3 g/kg Dv. THR (Varken)
Dv. TRP (Varken)
22.2 g/kg
5.0 g/kg OE pl
10.4 g/kg OE vlk
14.0 g/kg OE lh
4.7 g/kg Vert. LYS (Pluimvee)
Vert. MET (Pluimvee)
Vert. CYS (Pluimvee)
13.23 MJ/kg Vert. THR (Pluimvee)
1.50 Vert. TRP (Pluimvee)
2.1 g/kg
18 g/kg Versie
4.3 g/kg Datum

7.9 g/kg
10.8 g/kg
3.9 g/kg
14.54 MJ/kg
13.68 MJ/kg
15.62 MJ/kg
18.9 g/kg
4.2 g/kg
4.3 g/kg
11.5 g/kg
4.0 g/kg
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Alle waarden zijn berekend per kg product.

Samenstelling
volvette sojabonen

Voeradvies
biggen: 7-15% in het rantsoen
zeugen: 10-15% in het rantsoen
gevogelte: afhankelijk van soort, leeftijd en bestemming: 5 - 20% in het rantsoen.
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Houdbaarheid
meerdere maanden bij droge opslag

Voordelen
De unieke combinatie van toasten en extruderen van volvette sojabonen maakt dat COVAX EXTRU wordt gekenmerkt door:
●
●
●
●
●
●

een maximale ontsluiting van het eiwit
een maximale oliebeschikbaarheid
een maximale vetverteerbaarheid van 91% (Schothorst 2011)
een extra reductie van bitterstoffen, waardoor de smaak duidelijk verbeterd wordt
een optimale reductie van ANF’s
een lange houdbaarheid en goede loopeigenschappen
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