Inkuilen
Gebruik voor elke kuil het juiste middel.
Een smakelijke kuil zonder broei en
schimmels en met een goede
voederwaarde biedt veel voordelen. Niet
alleen de productie gaat omhoog maar ook
de gezondheid van de dieren. Elk middel
heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met
name de hoogte van het drogestof-gehalte
speelt een rol bij de keuze voor een
bepaald inkuilmiddel.

Bonsilage Plus
Reduceert inkuilverlies van 20% naar 4%

Snijmaïs
Gras
CCM

•Effectief in alle droge stofklassen
•Voorkomt inkuilverliezen
•Méér VEM en eiwit uit uw graskuil
•Minder broei en schimmels
•1,6 liter méér melk per koe per dag
•Bonsilage EU-goedgekeurd
•

Eigenschappen
Conservering
Broeiremming

Optimaal werkzaam bij een droge stof van 25% tot
50%

Smaakverbetering
Aanmaak propyleenglycol

Bonsilage Plus effectief in alle droge stofklassen
Recent onderzoek van Has Den Bosch toont aan dat in alle droge stofklassen van graskuilen het
toevoegen van Bonsilage Plus zeer effectief is. In onderstaande tabel ziet u de resultaten van dit
onderzoek.

Bron: onderzoek HAS Den Bosch 2016
Voorkomt inkuilverliezen
Eén van de belangrijkste elementen van het inkuilproces is een snelle en goede conservering. Bonsilage
Plus stimuleert de ontwikkeling van melkzuurbacteriën waardoor de graskuil snel conserveert.
Zuurgevoelige enzymen en schadelijke gisten krijgen hierdoor minder kans om het eiwit in de kuil af te
breken. Bovendien zorgt het melkzuur voor smakelijk ruwvoer. Een voerproef van proefboerderij
Hülsenberg (Duitsland) toont aan dat koeien bij een onbeperkte opname 0,4 kg meer droge stof
opnemen van kuilvoer behandelt met Bonsilage Plus.
Meer VEM en eiwit uit uw graskuil
Veehouders besparen veel geld op de aankoop van duur eiwit door gebruik te maken van Bonsilage
Plus. De snelle conservering verhoogt niet alleen het aandeel energie en eiwit in de kuil, maar zorgt ook
voor een verschuiving naar een groter aandeel darmverteerbaar eiwit. Darmverteerbaar eiwit verbetert
het eiwitgehalte in de melk en bespaart op aankoop van duur krachtvoereiwit.
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Snel voeren

Minder broei en schimmels
Bonsilage Plus reduceert de ontwikkeling van broei en schimmels na opening van de graskuil van 10%
tot 0%. Schimmels produceren mycotoxinen (gifstoffen) die schadelijk zijn voor de pensbacteriën
waardoor koeien gezondheidsklachten krijgen. Bovendien vreten koeien bedorven ruwvoer slecht
waardoor de voerverliezen toenemen.
1,6 liter méér melk per koe per dag
Onderzoek toont aan dat koeien 1,6 liter melk per dag meer geven als ze vreten van een kuil die
behandeld is met Bonsilage Plus. De 130 koeien in dit onderzoek zaten al op een gemiddelde
productie van 11.000 kilogram melk. Bonsilage Plus past uitstekend bij bedrijven die meer melk uit
ruwvoer willen produceren.
Toegestaan in de biologische landbouw
Bonsilage is toegestaan in de biologische landbouw overeenkomstig de EU-verordeningen nr.
Bonsilage EU-goedgekeurd

Inkuilen
Gebruik voor elke kuil het juiste middel.
Een smakelijke kuil zonder broei en
schimmels en met een goede
voederwaarde biedt veel voordelen. Niet
alleen de productie gaat omhoog maar ook
de gezondheid van de dieren. Elk middel
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name de hoogte van het drogestof-gehalte
speelt een rol bij de keuze voor een
bepaald inkuilmiddel.

Snijmaïs
Gras
CCM
De Europese Unie controleert voedingsmiddelen en toevoegingen op hun gezondheidsclaim. Binnen dit
project worden ook individuele bacteriestammen gecontroleerd of ze een positieve werking hebben als
broeiremmer. Alle veertien bacteriestammen die gebruikt worden in de drie Bonsilage producten
(Bonsilage Plus, Bonsilage Mais en Bonsilage CCM) doorstonden de test met glans. Het Europees
onderzoek scheidt hiermee het kaf van het koren. Daarnaast is Bonsilage Plus goedgekeurd door
Secure Feed.
Vloeibaar en granulaat
Bonsilage Plus is verkrijgbaar in:
•Oplosbaar poeder voor vloeibare toevoeging met ULV-apparaat of doseervat met waterpomp.
•Granulaatkorrels voor toevoeging met granulaatstrooier.

Eigenschappen
Conservering
Broeiremming
Smaakverbetering
Aanmaak propyleenglycol

Specificaties
Dosering per ton vers gras
Dosering per ton vers gras
Inhoud wateroplosbaar poeder:
Inhoud granulaat:
Houdbaarheid
Kwaliteitswaarborg
Voedselveiligheid

Snel voeren

Poeder: 2 g
Granulaat:0,5 kg
Potje 100 gr
Zak 20 kg
24 maanden
GMP+
EU-goedgekeurd
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