
 
Aardappelpersvezels 
Een gemakkelijk te bewaren, zetmeelrijk vochtig veevoer. 
Ideaal als afdekmiddel op andere producten. 
 
Herkomst 
Aardappelpersvezels komt vrij bij de aardappelzetmeelwinning. 
Aardappelpersvezels worden geleverd met een constante kwaliteit. 
Samenstelling 
Aardappelpersvezels koppelen een vrij hoge DVE aan een negatieve OEB en 
leveren veel energie voor de microbiële eiwitproductie in de pens. 
Aardappelpersvezels zijn een aantrekkelijke energiebron. Ook hebben 
aardappelpersvezels een hoog bestendig zetmeelgehalte. 
Melkveerantsoenen 
Door de hoge voederwaarde van aardappelpersvezels wordt het 
melkeiwitgehalte flink gestimuleerd. Bij nieuwmelkte koeien stimuleren 
aardappelpersvezels de melkgift. Aardappelpersvezels passen goed in 
rantsoenen die voornamelijk uit gras of voordroogkuil bestaan. 
Aardappelpersvezels verteren geleidelijk en zijn daarom aantrekkelijk in het 
rantsoen als er weinig ruwvoer beschikbaar is of naast snel verteerbaar 
ruwvoer. 
Eigenschappen 
Aardappelpersvezels beschikken over veel positieve eigenschappen, 
waaronder: 

 Verhoging van het melkeiwitgehalte en melkplas 

 Prima aanvulling bij grasrijke rantsoenen 

 Prima aanvulling bij wat minder goed ruwvoer 

 Zeer geschikt als afdeklaag bij het kuilen van andere producten 

 Vervanging van een deel van de snijmaïs door aardappelpersvezels 
voor vleesvee  leidt tot een prima groei en een goede 
slachtkwaliteit 

 Lage aanvoer van stikstof en fosfor 

 Gemakkelijk te bewaren 
Bewaartips 
Zorg voor een droge en schone verharde ondergrond, bij voorkeur een 
betonnen sleufsilo 
Laat de vezels 1 á 2 dagen bezakken, eventuele krimpscheuren afdichten en 
de vezels verder laten besterven 
Vezeloppervlak zo glad mogelijk afwerken 
Oppervlak bestrooien met 3 á 4 kg zout per m² 
Lucht- en waterdicht afsluiten met plastic folie, eventueel een zandkraag 
en een dun zandbed aanbrengen 
Reken bij de opslag op een soortelijk gewicht van 925 - 1000 kg/m³ 
Beschikbaarheid 
Aardappelpersvezels zijn doorgaans verkrijgbaar in de periode augustus – 
maart en worden grotendeels verkocht via doorvoercontracten. De 
beschikbaarheid is uiteraard afhankelijk van de omvang van de 
aardappeloogst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse 
Droge stof:  16.5 % 
Ruw eiwit:  76 gr/kg ds 
Ruwe celstof:  215 gr/kg ds 
Ruw as:   40 gr/kg ds 
Zetmeel:  235 gr/kg ds 
Suikers:   2 gr/kg ds 
Calcium:  1.3 gr/kg ds 
Fosfor:   1.0 gr/kg ds 
Natrium:  0.6 gr/kg ds 
Kalium:   18.2 gr/kg ds 
Magnesium:  0.6 gr/kg ds 
Zwavel:   0.5 gr/kg ds 
Chloor:   1.3 gr/kg ds 
Voederwaarde Rundvee 
VEM:   1052 /kg ds 
VEVI:   1108 /kg ds 
DVE:   91 gr/kg ds 
OEB:   -75 gr/kg ds 
Best. zetmeel:  100 gr/kg ds 
VW:   0.82 /kg ds 
Structuurwaarde: 0.57 /kg ds 
Rants. melkkoeien: 10-15 kg product 
Rants. jongvee:  5-10 kg product 
Rants. vleesstieren: 5-15 kg product 
Rants. rosékalveren: 5-10 kg prod. 
Rants. melkgeiten: 1-2 kg product 
Rants. schapen:  1-2 kg product 
 


