ISO SIROOP
Natuurlijke smaakmaker uit bieten

ISO Siroop is een hoogwaardig
voedermiddel die ontstaat bij de
produktie van suiker uit suikerbieten.
ISO Siroop is een glucogeen
voedermiddel en is te gebruiken als:
- Inkuilmiddel
- Siroop voor droogstaande koeien

Toepassingen:
ISO Siroop kan inzet worden als conserveringsmiddel en als voedermiddel voor droogstaande
koeien.

Positieve punten en meerwaarden van ISO Siroop:
1. 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.

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. VLOG voedermiddel.

ISO siroop is verkrijgbaar via een landelijk dekkend dealernetwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een dealer bij u in de buurt. P. van der Kooij Groep B.V. - De heer Mark van den Ende
06-46 60 36 36 Nieuwe Waterwegstraat 21 - 3115 HE – Schiedam

Dosering als smaakverbeteraar:

Dosering als inkuilmiddel:

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

• Bij een maaisnede van 3500 kg droge
stof per hectare is een verhoging van 50

Droogstand melkvee en vleesvee:
0.25-0.5 kg= 0.2 – 0.4 liter/dier/dag

gram suiker per kg droge stof mogelijk
bij een dosering van 300 kg ISO Siroop
per hectare.

Kalveren ( van ca. 100-330 kg LG)

• ISO Siroop kan worden verdund met

0.10 – 0.3 kg = 0.08 -0.23 liter/kalf/dag

water.

Nutriëntwaarden:
Droge stof
Droge stof
VEM (kg/ds)
DVE (kg/ds)
OEB (kg/ds)
RE (g/kg/ds)
Suiker (g/kg/ds)
Calcium (g/kg/ds)
Kalium (g/kg/ds)

60%
1000
1080
110
-174
0
> 850
0,0
0,0

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden.

Producteigenschappen:
Soortelijk gewicht (20°C): 1,30 kg/ liter
Volume (20°C): 0,76 liter/kg
Status: Vloeibaar

Levereenheid: 1000 kg PE Container (IBC) en bulk
(vanaf 5 ton)
Opslag: Het product bewaren bij gematigde
temperatuur beneden 30° Celsius en boven 5° C in
de gesloten, orginele verpakking opslaan en een
droge ruimte uit het directe zonlicht

Houdbaarheid: voor zover de termijn van 3
maanden na de productiedatum niet wordt
overschreden
Beschikbaarheid : Jaarrond
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