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Toepassingen:  
Farmer Siroop kan ingezet worden als  smaakmaker en opnameverbeteraar in (uitgekuilde) 
ruwvoeders en/of gemengde rantsoenen, conserveringsmiddel en als grondstof voor de 
mengvoederindustrie. 
 

 
Positieve punten en meerwaarden van Farmer Siroop: 

1. Het hoge aandeel van suikers. Het aandeel van suikers is gemiddeld 57% in de droge stof. 

2. Overweldigende smaak van Farmer Siroop door het hoge aandeel suikers bestaande uit 
fructose en glucose. Fructose is 1,5% zoeter dan glucose. 

3. Farmer Siroop bevat meer fructose en minder glucose dan bijv. suikerbiet melasse. Glucose is 
een soort suiker dat sneller in het bloed komt en geeft een hogere glycemische waarde dan 
fructose. Om een lage glycemische waarde in het voer te bereiken kan daarom gekozen 
worden voor Farmer Siroop in plaats van suikerbiet of suikerriet.  

4. Farmer Siroop heeft een lage viscositeit en is daardoor gemakkelijk verpompbaar en te 
mengen (TMR) rantsoenen. 

5. Farmer Siroop bevat appelzuur. 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. 

6. Het lage aandeel aan kalium. Het aandeel van kalium is duidelijk lager dan in riet- of 
bietmelasse of vinasse. 

7. Het lage aandeel aan ijzer. Het aandeel is duidelijk lager dan riet- en bietmelasse en vinasse. 

Farmer Siroop is een hoogwaardig  
voedermiddel die ontstaat bij de 
productie van vruchtensap en pectines.  
Farmer Siroop is een glucogeen  
voedermiddel en is te gebruiken in 
rundveevoeders als: 

- Aanvullend diervoeder 
- Conserveringsmiddel   

FARMER SIROOP
Natuurlijke zoetstof en smaakmaker uit vruchten 
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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 

 

 

Nutriëntwaarden: 

Droge stof 55% 
Droge stof  1000 
VEM (kg/ds) 895 
DVE (kg/ds) 52 
OEB (kg/ds) -73 
RE (g/kg/ds) 33 
Suiker (g/kg/ds) 570 
Calcium (g/kg/ds) 0,4 
Fosfor (g/kg/ds) 0,9 
Kalium (g/kg/ds) 10 

 
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden.  

 
 
Producteigenschappen: 
Soortelijk gewicht (20°C): 1,26 kg/ liter. 
Volume (20°C): 0,79 liter/kg 
Status: Vloeibaar 
Levereenheid: 1000 kg PE Container (IBC) en 
bulk (vanaf 5 ton) 
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: Voor zover de termijn van 6 
maanden na de productiedatum niet wordt 
overschreden. 
Beschikbaarheid : Jaarrond 


