Inkuilmiddelen voor hoogste
kwaliteit ruwvoer

• Gezondere koeien
• Reductie inkuilverlies van 20% naar 4%
• Voeren twee weken na inkuilen

Inkuilmiddelen
Een inkuilmiddel verhoogt de kwaliteit en de smaak van het ruwvoer. Bonsilage Plus is een inkuilmiddel dat zich
inmiddels ruimschoots bewezen heeft. Onderzoek van HAS Den Bosch onder 2352 graskuilen heeft aangetoond dat
Bonsilage Plus in alle graskuilen, ongeacht de drogestofklasse, een positieve werking heeft. Graskuilen die behandeld
zijn met Bonsilage Plus hebben een hogere voederwaarde dan onbehandelde kuilen en de broeigevoeligheid van de
graskuilen wordt sterk gereduceerd.
Lees meer over het onderzoek van HAS Den Bosch op de website barenbrug.nl/gras-inkuilen.
Revolutie in conserveren graskuilen
De ontdekking van nieuwe bacteriesoorten en
bacteriestammen is de basis van nieuwe mogelijkheden
in kuilverbetering. Iedere bacteriesoort heeft
verschillende bacteriestammen. Tussen deze
bacteriestammen zitten grote verschillen in de werking.
Zo kent de bacteriesoort L. Buchneri verschillende
stammen, die niet allemaal hetzelfde resultaat behalen in
de conservering van ruwvoer.

De revolutionaire inkuilmiddelen Bonsilage Fit gras en
Bonsilage Speed gras zijn samengesteld met nieuw
ontdekte bacteriestammen waarvan de werking nieuwe
mogelijkheden biedt. Geen enkel ander inkuilmiddel
levert zulke goede en unieke resultaten in graskuilen als
deze twee nieuwe inkuilmiddelen. Zowel de gezondheid
en levensproductie van koeien kunt u verbeteren met
Bonsilage Fit gras. Met Bonsilage Speed Gras versnelt u
het conserveringsproces en is het ruwvoer na twee
weken geconserveerd en geschikt om te voeren.
Alle Bonsilage inkuilmiddelen mogen in de biologische
landbouw worden gebruikt overeenkomstig de
verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr.
889/2008 AT-BIO-301.

Wilt u meer informatie over het conserveren van
graskuilen? Kijk dan naar de Video ‘Maak u een topkuil
van uw gras’ op www.barenbrug.nl/gras-inkuilen.

Gezondere melkkoeien met de hoogste levensproductie.
Bonsilage Fit gras

Vloeibaar
& Granulaat

Optimale penswerking.
Minimale broei en schimmel in de kuil.
Melkproductie stijgt van 12.000 naar 13.100 kilo.
Vet- en eiwit% in de melk blijft gelijk.
Aantal inseminaties daalt van 2,2 naar 1,9 per koe.
Tussen kalf tijd daalt van 435 naar 420 dagen.
Bonsilage Fit gras bevat speciﬁeke bacteriën die suikers omzetten in melkzuur. Vervolgens zetten zij een maximale hoeveelheid
melkzuur om in producten met een hoge pH, waaronder propyleenglycol en azijnzuur. Universiteit Göttingen heeft Bonsilage
Fit gras in de praktijk onderzocht. Dit onderzoek toont aan dat door een ander zuurpatroon in het ruwvoer klachten als
melkziekte en pensverzuring minimaliseren. Dit resulteert in gezonde koeien met een hoge levensproductie. Bovendien laat het
onderzoek zien dat de melkproductie stijgt en het aantal inseminaties en de tussen kalf tijd daalt.
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Reduceert inkuilverlies van 20% naar 4%.
Bonsilage Plus

€ 2,70 per ton
ingekuild gras

Vloeibaar
& Granulaat

Effectief in natte, optimum en droge kuilen.
Voorkomt inkuilverliezen.
Méér VEM en eiwit uit uw graskuil.
Minder broei en schimmels.
1,6 liter méér melk per koe per dag.
Bonsilage Plus stimuleert de ontwikkeling van melkzuurbacteriën waardoor de graskuil snel conserveert. Zuurgevoelige
schimmels en schadelijke gisten krijgen hierdoor minder kans om het eiwit in de kuil af te breken. Door de extra melkzuur
wordt het ruwvoer smakelijker waardoor koeien meer opnemen. Het resultaat hiervan is 1,6 liter per koe per dag meer melk.
Na het openen van de kuil reduceert Bonsilage Plus de ontwikkeling van broei en schimmels. Schimmels produceren
mycotoxinen (gifstoffen) die schadelijk zijn voor de pensbacteriën waardoor koeien gezondheidsklachten krijgen.
Bovendien vreten koeien bedorven ruwvoer slecht waardoor de voerverliezen toenemen.
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Voeren twee weken na inkuilen.
Bonsilage Speed gras

€ 2,50 per ton
ingekuild gras

Vloeibaar

Zeer snelle broeiremming en conservering na inkuilen.
Snelle doding van schimmels en gisten.
Bevat unieke bacteriestam lactobactilus diolivorans.
Ook geschikt voor toplaagbehandeling.

Bonsilage Speed gras is uniek door de samenstelling van de bacteriesoorten L. buchneri, L. diolivorans (nieuw) en
L. rhamnosus. De L. diolivorans zorgt voor een super snelle conservering en is alleen verkrijgbaar in de Bonsilage Speed
producten. De L. diolivorans bacteriën maken in een zeer korte tijd een maximale hoeveelheid azijnzuur aan, waardoor
de ontwikkeling schimmels en gisten in twee weken terug gebracht wordt naar een minimum.
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€ 2,70 per ton
ingekuild gras
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