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RETOURBIER
Retourbier komt vrij bij de drankenindustrie. Hierbij kunnen ook verschillende soorten bier zitten. Partijen
die nier (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie, worden door toevoeging van denatureringsvloeistof bestemd voor diervoeding. Retourbier heeft een hoog alcoholgehalte en is daardoor van nature
conserverend. Men moet er rekening mee houden dat bij het bepalen van de droge stof de alcohol verdampt.
Door alcohol zijn de varkens rustiger wat bij aan- en afvoer belangrijk is.
Gemiddelde analyse in gram per kg droge stof excl. Alcohol
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Toepassing
Als component van het voerrantsoen of ideaal in voormengsels exact te bepalen in samenwerking met
uw mengvoederleverancier voor een optimaal rantsoen. Tot 5 % op DS basis in het rantsoen.
Productvorm
Retourbier is per partij verschillend van kleur. Het is vloeibaar en gemakkelijk verpompbaar.
Opslag en houdbaarheid
Zuurbestendige opslag met goed roerwerk is aanbevolen. Het product is enkele maanden houdbaar,
afhankelijk van de wijze van opslag en weersomstandigheden. Regelmatig reinigen van de tank is
aanbevolen.
Hygiëne
De pH is lager dan 4. Indien pH hoger is dan 4 wordt geadviseerd aan te zuren met propionzuur.
Regelmatig controleren op schimmelvorming en indien nodig overleggen met uw mengvoederleverancier
zodat indien nodig het rantsoen aangepast kan worden.
Attendering
Wisselingen in productsamenstellingen voorbehouden. De waarden in bovenstaande analysetabel zijn
gemiddelde waarden en kunnen dus afwijken van de werkelijke waarde. Leveringsvoorwaarden
K.v.K. 948 Toontje Hendriks B.V. Klachtmelding schriftelijk binnen 48 uur na aflevering.

