
 

 

   
 

Farmer Siroop  

Farmer Siroop is een hoogwaardig voedermiddel dat ontstaat bij de productie 
van vruchtensap en pectines. Farmer Siroop is een glucogeen voedermiddel en 
is te gebruiken in rundveevoeders als aanvullend diervoeder en 
conserveringsmiddel. 

Farmer Siroop heeft een goede smaak en bevat een deel appelzuur voor een 
optimale penswerking. Appelzuren stimuleren de pens bacteriën van de koe. De 
belangrijkste is de Selenomonas ruminantium. Deze bacterie is in staat om 
melkzuur om te zetten in propionzuur. Deze omzetting voorkomt de daling van 
de pH waarde in de pens van de koe en voorkomt pensverzuring. Naast de 
eigenschap om pensverzuring tegen te gaan heeft appelzuur een positieve 
werking op de penswerking en melkproductie. 
Het hoge aandeel suikers bestaat uit meer fructose dan glucose, fructose is 1.5% 
zoeter dan glucose. 

Farmer Siroop kan worden ingezet als smaakmaker en opnameverbeteraar in 
(ingekuilde) ruwvoeders en/of gemengde rantsoenen. 

Door de goede viscositeit van Farmer Siroop is het prima met een gieter langs 
het voerhek te verdelen. Uiteraard kan Farmer Siroop ook in de mengwagen 
aan uw rantsoen worden toegevoegd! 

Farmersiroop wordt ook verkocht door onze partner De Samenwerking 
Haastrecht, bent u klant bij De Samenwerking, dan vragen wij u bij hen te 
bestellen! 

Farmer Siroop  

DS 55% 

Vem (kg/ds) 895 

DVE (kg/ds) 52 

RE (g/kg/ds) 33 

Suiker (g/kg/ds) 570 

Kali (g/kg/ds) 10 

Calcium (g/kg/ds) 0.4 

Fosfor (g/kg/ds) 0.9 

 

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 35° Celsius en boven 10° 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. 
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CONTACT 

Kerkhof & Bakker 
Veevoeders en transport 
Polderweg 120  
3125KE Schiedam 

 
WEBSITE: 
www.kerkhofbakker.nl 
 
E-MAIL: 
info@kerkhofbakker.nl 
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