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Glycerol	  99,5%	  

Meer	  melk,	  betere	  groei	  en	  scherpere	  voerconversie	  

Glycerol	  99,5%	  is	  het	  verfijnde	  eindproduct	  van	  Glycerol	  80%.	  Bij	  verdere	  raffinage	  wordt	  Glycerol	  
80%	  ontdaan	  van	  organische	  stoffen,	  water,	  zout,	  methanol	  en	  geuren.	  Het	  eindproduct	  is	  een	  zuiver	  
en	  kleurloos	  product	  met	  99,5	  procent	  glycerol.	  Dit	  product	  wordt	  in	  de	  voermiddelenbranche	  veel	  
gebruikt	  als	  grondstof	  in	  additieven.	  

Wat	  doet	  Glycerol	  99,5%	  bij	  koeien?	  	  

Glycerol	  wordt	  in	  de	  pens	  omgezet	  in	  propionzuur	  en	  boterzuur.	  Beide	  vetzuren	  zijn	  hoogwaardige	  
energiebronnen	  voor	  koeien.	  Propionzuur	  is	  belangrijk	  voor	  de	  vorming	  van	  lactose,	  terwijl	  boterzuur	  
de	  penswand	  stimuleert.	  Het	  resultaat	  is	  een	  betere	  voeropname	  en	  een	  hogere	  melkproductie.	  Ook	  
is	  glycerol	  een	  probaat	  middel	  tegen	  slepende	  melkziekte.	  

Wat	  doet	  Glycerol	  99,5%	  bij	  varkens?	  	  

In	  het	  lactatievoeder	  van	  hoogproductieve	  zeugen	  zorgt	  glycerol	  voor	  een	  betere	  conditie.	  Verder	  
verbetert	  de	  dagelijkse	  groei	  en	  de	  voerconversie	  van	  zowel	  zeugen,	  biggen	  als	  vleesvarkens	  bij	  het	  
toedienen	  van	  glycerol.	  

	  

Eigenschappen	  van	  Glycerol	  99,5%	  

Het	  product	  is	  zeer	  smaakvol	  en	  geeft	  de	  pellets	  een	  betere	  kwaliteit.	  Ook	  bevordert	  glycerol	  de	  
korrelhardheid.	  

	  

Andere	  bijzonderheden	  

Wij	  kunnen	  het	  product	  ook	  leveren	  met	  99,7	  procent	  glycerol.	  

	  

Leveringscondities	  

-‐	  Aflevering	  van	  gemiddeld	  25	  ton	  per	  transport	  

-‐	  Afgevuld	  in	  IBC’s	  op	  locatie	  

-‐	  Levering	  geschiedt	  volgens	  de	  algemene	  leveringsvoorwaarden	  van	  Dacam	  

	  



	  

	  

 

 

 

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling 
voorbehouden. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.dacam.nl  

	  


