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Maïsgluten 
 

IDTF-nummer(s): 
Maísglutenvoer, vochtrijk/gedroogd 40400 
 
Code, product, definitie, synoniemen en risicobeoordeling volgen Producten 
 

Code Product Definitie Synonieme
n 

Risicobeoordeling 

1.057 Maïsglutenvoer, 
vochtrijk / 
gedroogd 

Nevenproduct van de bereiding van 
maïszetmeel door middel van de 
natte methode. Het bestaat uit 
zemelen en gluten, waaraan na het 
zeven van de maïs overblijvende 
residuen en/of residuen van het 
zwelwater van maïs dat is gebruikt 
bij de vervaardiging van alcohol of 
andere zetmeelderivaten, zijn 
toegevoegd 

Maisgluten-
meel 

Maïszetmeelindustrie 
(3, 133, 20-APR-15) 

 

Bereidings-/ontstaanswijze: 
Bijproduct, dat ontstaat bij de bereiding van zetmeel uit maís. 
 
Gehalten (herkomst: Tabellenboek Veevoeding 2010): 

 
 Maisgluten, 

vochtrijk/gedroogd 

droge stof% 41,8 

Ruw as 16 

Ruw eiwit 71 

ruw vet 15 

ruwe celstof 37 

Zetmeel 118 

Suiker 7 

Stikstof 11,3 

Fosfor 2,6 

Kalium 4,4 

Calcium 0,1 

VEM 457 

VEVI 193 

FOSp 220 

FOSp2 84 

DVE 44 

OEB 3 

OEB2 15 

SW 0,25 

VW 0,23 

EWpa - 

VREp - 

EW 0,4 

dvLYS 1,2 

dvMET 1,7 

dvM+C 2,1 

vP 0,6 

 
Chemische contaminanten: 

• De maximumgehalten aan ongewenste stoffen en produkten (zware metalen, producten, residuen 

van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen, mycotoxinen) zijn weergegeven in: 

• Bijlage I bij richtlijn 2002/32/EG 

• GMP+ BA1 (Specifieke voederveiligheidsnormen) bij het GMP+ Feed Certification scheme, 

module Feed Safety Assurance 
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Maïsgluten 
 

Microbiologische contaminanten: 
Geen salmonella in 25 gr 
Schimmels: max. 10.000 kve / gr; geen schimmels zichtbaar 
 
Fysische contaminanten: 
Geen vreemde voorwerpen zichtbaar 
 
Onderzoek, bemonstering: 

• Iedere vracht bemonsteren volgens GMP+ BA13 (Minimumvoorwaarden monstername) volgens 
Annex 4: Monsternameprotocol: vloeibare voedermiddelen en vochtrijke diervoeders in 
bulk, transport per as 

• Iedere vracht visueel controleren op 

• Schimmel, rot, zand 

• Vreemde voorwerpen, scherpe voorwerpen 

• Analyse van het product op microbiële contaminanten en ongewenste stoffen en producten via 
een (collectief) monitoringsprogramma volgens GMP+ BA4 (Minimumvoorwaarden inspectie en 
analyse) 

 
Kritieke punten / afkeurgrenzen: 

• Na visuele controle vreemde voorwerpen aanwezig: zo mogelijk uitsorteren; indien dit niet 
mogelijk is, het product afkeuren 

• Beschimmeld of rot product is niet geschikt als veevoer (afkeuren) 
 
Akties bij afwijkingen: 

• beschimmeld of rot product afkeuren 

• producten met vreemde voorwerpen worden afgevoerd naar vergisting (in overleg met de 
leverancier)) 

 
Wijze van opslag en houdbaarheid: 
De producten opslaan op een verharde ondergrond en binnen 1 week opvoeren. 
Door inkuilen van het product kan de houdbaarheid verlengd worden. 
 
Etikettering: 
Label met de daarop verplichte vermeldingen (naam product, het  woord “VOEDERMIDDEL”, 
geleverde hoeveelheid) 
 
Voederadvies: 
Het product is zeer geschikt voor het mesten van vleesvee en vleesvarkens; tevens kan het product 
goed gebruikt worden in een rantsoen voor melkvee. 
 
Transport-condities: 
Transport met containerwagen, onderlosser of in kisten met open wagen; zie HACCP-analyse 
HANDEL EN TRANSPORT VOEDERMIDDELEN 
 
Sensorische kenmerken: 
Kleur: geel 
Geur: reukloos 
 
Fysische kenmerken: 
Vochtrijke, stapelbare producten  
 


