
Met ProtiWanze® mikt u op een hoogwaardig  

vloeibaar eiwit voor de diervoeding

ProtiWanze® – vloeibaar eiwit van 
de hoogste kwaliteitsklasse Samenstelling*

Voedingswaarden (per kg DS)*

Eigenschappen ProtiWanze®

De voordelen voor u:

ProtiWanze®

• is een vloeibaar, eiwitrijk diervoeder op basis van de  
productie van bio-ethanol uit tarwe en suikerbieten. 

• is een enkelvoudig diervoeder (Concentrated Distillers’ 
Solubles, CDS nr. 1.12.8 van de EG-Catalogus van voer-
middelen EG-verordening nr. 575/2011 of spoelingvoer).

• is afkomstig van de bio-ethanolinstallatie van de  
CropEnergies-dochtermaatschappij BioWanze SA in 
Wanze (België). BioWanze SA is conform de GMP B1 
Standaard van GMP+ International gecertificeerd  
(GMP 032244).

• is een gecontroleerd en “veilig” kwaliteitsproduct op  
basis van hoogwaardige en gekeurde grondstoffen en te-
vens een eiwitalternatief voor een duurzame voerdering.

• levert waardevolle energie en eiwit in rantsoenen voor 
runderen en varkens.

• Duidelijke vermindering van de voerkosten voor runder- 
en varkensrantsoenen 

• Excellente smakelijkheid
• Verbetering van de homogeniteit van voermengsels en 

vermindering van voerverliezen
• Betrouwbare bevoorrading via verschillende verkooppun-

ten in België en Nederland door de ervaren en  
betrouwbare verkooppartners

Droge stof, % 26,3
pH-waarde 4,0 – 4,5
g per kg droge stof (DS) 
Ruwe as 49
Ruwe vezel 35
Ruw eiwit 294
Ruw vet 59
Zetmeel 35
Suiker 92
Calcium 1,8
Fosfor (vP) 7,1 (6,0)
Natrium 1,5
Kalium 15,7
Magnesium 2,1
Lysine (vLys) 13,5 (9,6)
Methionine (vMet) 4,5 (3,6)
Cystine (vCys) 4,9 (3,6)
Threonine (vThr) 10,6 (6,8)
Tryptofaan (vTrp) 3,2 (2,3)
Melkzuur 57
Glycerol 158

VEVI 1323
VEM 1219
DVE, g 170
OEB, g 73
EW 1,29

* De vermelde waarden zijn richtwaarden. De samenstelling is afhankelijk van de 
samenstelling van de verwerkte grondstoffen en is onderhevig aan minimale,  
natuurlijke schommelingen. mobility – sustainable. renewable.



Interesse?Herkauwer Varkens

Opslag

Gebruikshoeveelheden
(telkens afhankelijk van het totale rantsoen)

Melkvee  5–10 kg/dag
Jongvee  tot 4 kg/dag
Vleesvee   tot 5 kg/dag 

Voedering
ProtiWanze® vervangt in het rantsoen delen van soja- en/
of koolzaadschroot. De voederwaarde is met 1219 VEM en 
1323 VEVI zeer hoog.

De dikvloeibare ProtiWanze® verbetert de homogeniteit van 
het voedermengsels (TMR) en bemoeilijkt de voerselectie en 
ontmenging bijvoorbeeld van mineraalmengsels.

ProtiWanze® heeft door zijn uitstekende smakelijkheid een 
gunstige invloed op de voeropname. De lage pH-waarde ver-
mindert de verliezen door nabroei in het rantsoen.

Gebruikshoeveelheden
(in de droge massa van het rantsoen; telkens afhankelijk van 
het totale rantsoen) 

Biggen (gespeend)  tot 3 %
Inleidend mesten  tot 6 %
Afmesten  tot 12 %
Zeugen  tot 10 %

Voedering
ProtiWanze® kan delen van sojaschroot, raapzaadschroot of 
eiwitconcentraat in het rantsoen vervangen. De energiein-
houd (15,3 MJ ME per kg DS) maar ook de verteerbaarheid 
van de aminozuren is hoog. Daarnaast is de verteerbaarheid 
van de fosfor hoog. ProtiWanze® verhoogd de homogeniteit 
van het totale brijvoermengsel doordat het uitzakken van 
droge bijproducten zoals 
bijvoorbeeld CCM verhin-
dert. De lage pH-waarde 
verhoogt de houdbaarheid 
van het totale mengsel. 

ProtiWanze® is lichtbruin, vloeibaar en pompbaar. De 
houdbaarheid bedraagt 10 weken. De pH-waarde ligt in het 
bereik van 4 tot 4,5. Door de lage pH-waarde is ProtiWanze®

stabiel en lang te bewa-
ren. Een zuurbestendige 
opslaguitrusting en het 
regelmatige roeren/over-
pompen zijn noodzakelijk. 

Bijkomende informatie over ProtiWanze® verkrijgt u bij de 
verkooppartners van CropEnergies
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Agrifirm Feed NWE (Bonda)
www.bonda.nl
+31 252 536 156
bestellingen@bonda.nl

Duynie B.V.
www.duynie.nl 
+31 172 46 06 06
info@duynie.nl 

ForFarmers Nederland B.V.
www.forfarmersdml.nl
+31 88 024 80 70
varkens@forfarmers.eu

Rined Fourages BV 
www.rined.nl
+31 77 32 32 034
info@rined.nl

of neem direct contact:

CropEnergies AG
www.cropenergies.com
Dr. Volker Schäfer
+49 621 714190-82
proteine@cropenergies.de


