
De 7 stappen voor het 
maken van gezond kuilvoer

Handleiding

Zorg voor goed grasland. 
Gezond ruwvoer begint met goed grasland. Loop regelmatig door je weides en wees alert op 
onkruidgrassen, molshopen en kale plekken.

Stem de bemesting af op de verwachte maaisnede en plan het maaimoment. 
Een zware snede bevat vaak minder eiwit en meer suiker, tenzij je hier met de bemesting rekening 
hebt gehouden. 120 kilo stikstof is voldoende voor 4.000 kilo droge stof met 16 % eiwit bij een 
grashoogte van 29 centimeter.

Maai je gras niet te kort af. 
Maai het gewas af op een hoogte van vijf centimeter. Lager maaien belemmert een snelle hergroei 
en vergroot het risico op grond en mestresten in de graskuil. De maaihoogte van zachtbladig 
rietzwenk is acht centimeter.

Droog je gras niet te lang. 
Hoe droger het gras hoe meer risico op broei en schimmels. Je kunt de droge stof van het gewas 
bepalen door hard in een pluk gras te knijpen. Is na een minuut knijpen je hand droog en behoudt 
het gras dezelfde vorm, dan bevat het gras 35 % droge stof. 40 % droge stof is ideaal voor inkuilen.

Kies altijd voor een inkuilmiddel. 
Behandel het gras met een inkuilmiddel voor een goede conservering en broei- en schimmelrem-
ming. Wil je ruwvoer dat ook de gezondheid van je vee verbetert, kies dan voor Bonsilage Fit gras.

Rijd je kuil goed aan. 
Goed aanrijden haalt de lucht uit de kuil. Dit is nodig is voor een goede conservering. Breng laagjes 
van vijftien centimeter gras aan, en rij dit met een zware machine vast. Voor het beste resultaat rij je 
met een bandenspanning van drie bar, met een snelheid van drie kilometer per uur drie keer over 
hetzelfde spoor.

Dek je kuil goed af. 
Gebruik onderfolie en goed plastic. Dek de kuil vervolgens af met een beschermkleed en een laag 
zand van vijftien centimeter. 
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