OLEJ SOJOWY - dodatek do pasz. 21% stanowią
kwasy tłuszczowe nienasycone. Powszechnie natłuszcza
się mieszanki paszowe dla:
- zmniejszenia zapylenia
- lepszej granulacji
- poprawy smaku i wartości energetycznej paszy
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- poprawy wykorzystania składników pokarmowych
sprostać wysokim i ciągle roz paszy
snącym oczekiwaniom rynku co do jakości wytwarzanych
MAKUCH SOJOWY ekstrudowany
materiałów do produkcji pasz,
materiał paszowy pozyskiwany w procesie tłoczew roku 2017 wdrożyła system
nia "na zimno" i ekstruzji ziarna soi NON GMO
GMP+. Oferowane przez nas
produkty są wytwarzane i popochodzącego z krajowych upraw.
siadają certyfikat standardu
Jako materiał do produkcji pasz jest wysoko przyswaGMP+
jalnym komponentem białkowym o podwyższonej zawartości tłuszczu i stanowi doskonałą alternatywę
dla powszechnie stosowanej śruty poekstrakcyjnej sojowej "NON GMO".

Wysoka zawartość białka i tłuszczu sprawia, że jako nośnik tych dwu składników żywieniowych dostatecznie uzupełnia ich niedobory występujące w powszechnie stosowanych
surowcach do wytwarzania mieszanek paszowych ( zboża. otręby itp.) Proces ekstruzji
jakiej podawany jest makuch, powoduje, iż podobnie jak śruta sojowa NON GMO może
być stosowany dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, zarówno bydła mlecznego i opasowego, trzody chlewnej i drobiu, oraz wszystkich grup hodowlanych wśród wymienionych gatunków.
Deklarowane wartości żywieniowe:
*

białko 36—39 %;

*

tłuszcz 7% ± 1,5%;

*

włókno surowe 3—5 %;
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