
 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan op Siroophandel.nl! 

 

  
 

ISO Siroop  

ISO Siroop is een hoogwaardig voedermiddel die ontstaat bij de produktie van 
suiker uit suikerbieten. ISO Siroop is een glucogeen voedermiddel en ook zeer 
geschikt voor droogstaande koeien. 

1. Bereik met ISO Siroop een optimale ruwvoeropname. 

2. De suikers zijn enzymatisch behandeld en daardoor worden de suikers in de 
pens langzaam omgezet en levert het een optimale pens fermentatie. 

3. ISO Siroop is zeer smakelijk. ISO siroop bevat iso maltulose en trehalulose, die 
ook in honing aanwezig zijn. 

4. ISO siroop bevat geen kali en is daardoor geschikt voor droogstand 
rantsoenen. 

5. ISO Siroop heeft een lage viscositeit en is daardoor gemakkelijk te schenken of 
te verpompen ook bij lage temperaturen. 

6.  ISO Siroop is zeer geschikt als inkuilmiddel vanwege zijn hoge aandeel aan 
suikers. Bacteriën in het ingekuilde gras zetten suikers om in melk- en azijnzuur 
wat voor een goede smaak en conservering zorgt en broeiremmende werking. 
 
7. Ureum verlagend in de melk en betere benutting van het voereiwit. 

Wij kunnen ISO siroop leveren per IBC vanaf 1000liter, en per kleine tankwagen 
navullen vanaf 2000liter!  

ISO Siroop Nutriëntwaarden: 

DS 60% 

Vem (kg/ds) 1080 

DVE (kg/ds) 110 

RE (g/kg/ds) 0 

Suiker (g/kg/ds) >850 

Kali (g/kg/ds) 0 

Calcium (g/kg/ds) 0 

OEB (kg/ds) -174 

Dosering als smaakverbeteraar: 
Melkvee: 

0.25-0.5 kg = 0.2 - 0.4 liter /dier/dag 

Droogstand melkvee en vleesvee: 

0.25-0.5 kg= 0.2 – 0.4 liter/dier/dag 

Kalveren ( van ca. 100-330 kg LG) 
0.10 – 0.3 kg = 0.08 -0.23 liter/kalf/dag 

Opslag: Het product bij gematigde temperatuur 

beneden 30° Celsius en boven 5° C in de 

gesloten, originele verpakking opslaan en een 

droge ruimte uit het directe zonlicht. 

Houdbaarheid: Tenminste 6 maanden na productiedatum. 
Beschikbaarheid : Jaarrond 
 
Voor schade van welke aard dan ook, die een gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit deze 
productinformatie aanvaardt Kerkhof&Bakker Veevoeders en Transport geen enkele aansprakelijkheid. 

ISO 
SIROOP 

- Voor een optimale 
opname van kuilvoer. 

- Bevat geen kali! 
- Ureum verlagend in de 

melk. 
- Verbeterde benutting 

voereiwit 

CONTACT 

Kerkhof & Bakker 
Veevoeders en transport 
 
Waterweg 41  
3882RA Putten 
 
Polderweg 120  
3125KE Schiedam 
 
WEBSITE: 
www.kerkhofbakker.nl 
 
E-MAIL: 
info@kerkhofbakker.nl 
 
Tel: 
+316 1449 9890 

 

 

 

 

 

http://www.kerkhofbakker.nl/
mailto:info@kerkhofbakker.nl

