Aardappelpersvezels
Aardappelen dienen als grondstof voor het verkrijgen van zetmeel en eiwit. Bij de verwerking van deze
aardappelen komen aardappelpersvezels vrij. De aardappelpersvezels komen vrij na het wassen en raspen van de
aardappelen. De vezels worden vervolgens geperst tot een drogestof van 16,5%.
Aardappelpersvezels is een campagne product en is van half augustus tot eind april leverbaar.
Het product aardappelpersvezels is een hoogwaardig veevoeder met een unieke samenstelling en gunstige
eigenschappen zoals hoge energie inhoud, hoog bestendig zetmeel gehalte en constante kwaliteit.
Aardappelpersvezels hebben een hoge voederwaarde en stimuleren het melkeiwitgehalte.
Aardappelpersvezels zijn uitstekend toe te passen als krachtvoervanger wat leidt tot lagere voerkosten.

Gemiddelde ds (in product)

Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof *
16.5

Ruw eiwit

73

Ruw Vet
Ruwe Celstof
Ruw As
Zetmeel
Suiker

0
215
40
235
0

Ca
P
Na
K
Mg
Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden

1.4
0.9
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Algemeen
Aardappelpersvezels is een voedermiddel
Diergroep: melkvee, vleesvee, schapen, geiten
Toepassing (melkvee, vleesvee, geiten en kuilafdekmiddel)
Aardappelpersvezels is een bijzonder energierijke krachtvoervervanger met een hoog aandeel bestendig zetmeel.
Naast een positieve invloed op de pensfermentatie leveren aardappelpersvezels extra energie op darmniveau. Dit
geeft een positieve impuls aan het melkeiwitgehalte van uw melkvee. De extra energie zorgt ervoor dat uw
hoogproductieve koeien beter in conditie blijven.
Aardappelpersvezels zijn een uitstekende aanvulling op bedrijven die meedoen aan de derogatie omdat
aardappelpersvezels uitstekend passen in een rantsoen met een hoog aandeel (kuil)gras en weinig fosfaat en
stikstof bevat.
Gebr. Zijderveld adviseert om 15kg aardappelpersvezels per dier per dag te voederen, bij voorkeur gemengd in
het basisrantsoen.
Melkvee/vleesvee
5-15kg product per dier per dag
Jongvee
2-8 kg product per dier per dag
Geiten
1-2 kg product per dier per dag

Vanwege het hoge zetmeelgehalte is aardappelpersvezel ook uitstekend geschikt voor het afdekken van gras- en
maïskuilen. Breng voor een goede afdichting en voldoende druk minimaal 20-25cm aardappelvezel aan. Aan de
bovenzijde zorgt het zetmeel voor een zuurstofdichte laag.
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Eigenschappen:
Aardappelpersvezels zijn grijswit tot lichtbruin van kleur, hebben een licht zure geur en zijn stapelbaar.
Conservering en Opslag
Aardappelpersvezels worden los gestort, enkelvoudig bij u afgeleverd met kiepauto’s of opleggers. Het product
dient bij voorkeur vers ingekuild te worden. Bij een voldoende hoge voersnelheid is het ook mogelijk om het
product ‘vers’ te voeren zonder in te kuilen.
De volgende maatregelen bij inkuilen worden aanbevolen:

Opslag op een droge, verharde ondergrond. Dit voorkomt het optreden van bewaarvliezen en/of
verontreinigingen.

Kuiloppervlak glad afwerken zodat de luchtintreding wordt voorkomen en er geen water op blijft staan.

Aardappelpersvezels vormen een uitstekende afdeklaag voor maïs-, gras- en bijproductenkuilen. Voor een
goed effect dient de afdeklaag minimaal 25cm te zijn.

Zorg voor voldoende voersnelheid aan de kuil.
Waarom Aardappelpersvezel voeren:

Product heeft een positieve invloed op het melkeiwitgehalte en de vet/eiwitverhouding in de melk.

Smakelijk product met veel energie.

Past uitstekend bij een hoog aandeel (suikerrijk) gras.

Zeer geringe aanvoer van stikstof en fosfaat.

Eenvoudig te bewaren met weinig bewaarverliezen.
Houdbaarheid
Goed ingekuilde aardappelpersvezels zijn lang houdbaar. Bij voorkeur te gebruiken binnen 6 maanden na
afleverdatum op vrachtbon.
Datum: september 2015
Bel voor aanvullende informatie, gebruiksmogelijkheden, rantsoenoptimalisatie of bestelling naar 078-6919644
Deze productfolder bevat wettelijke vermeldingen en dient als beleidingsdocument beschouwd te worden.
“Leveringsvoorwaarden Kamer van Koophandel 160.34573.
Deze voorwaarden worden bij aanvraag uwerzijds eenmalig kosteloos toegezonden”.
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