
In 2010 heeft BLGG AgroXpertus - mede op verzoek van Barenbrug - aan u 
gevraagd of u een toevoegmiddel heeft gebruikt. De cijfers zijn nu verzameld. 
Conclusie: Bonsilage Plus komt als beste inkuilmiddel uit de bus.

Er zijn vele inkuilmiddelen die goed 
zijn in conserveren en er zijn ook veel 

middelen die goed zijn in broeiremming. 
Maar er zijn maar weinig middelen die 
goed zijn in beide. Zaad&Voer zet de meest 
opvallende conclusies op een rij.

Opvallend is dat veehouders weinig kuilen 
hebben ingestuurd met zouten en zuren 
als inkuilmiddel. Door het lage aantal van 
29 inzendingen moeten deze cijfers met 
een korreltje zout genomen worden. Als 
tweede valt op dat de controlegroep - de 

groep die geen inkuilmiddel heeft gebruikt 
- kuilen heeft die dubbel zo broeigevoelig 
zijn dan kuilen met Bonsilage Plus. 
Bonsilage Plus blijkt ook een uitstekende 
conservering te geven, namelijk 10 
procent beter dan de onbehandelde 
kuilen. Dit betekent dat met Bonsilage 
Plus behandelde kuilen beter opgenomen 
worden.

Als vierde valt op dat het azijnzuurgehalte 
van Bonsilage-kuilen veel hoger is dan 
onbehandelde kuilen. In grafiek 1 is het 
effect van de zuren op de gistontwikkeling 
te zien. Hoe langer de kuil dicht blijft 
des te beter de gisten gedood zullen 
worden. Na een half jaar bewaring zijn de 
verschillen daardoor nog groter.

Tabel 1A: Bonsilage Plus en suikers geven beste conservering en remmen broei

Grafiek 1

Tabel 1B: Ondanks de hoge RC en NDF heeft de Bonsilage Plus kuil de hoogste voederwaarde

¹= hoe hoger het getal hoe beter 
geconserveerd.
Dit is goed voor de smaak.

²= hoe lager dit getal hoe minder 
broei en schimmels.
Dit is ook goed voor de smaak.
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Tot slot valt op dat na toevoegen van 200- 250 liter suikers per 
hectare er in de kuil toch weinig suiker overblijft. Dit komt 
omdat deze suikers verbruikt worden door schimmels, gisten 
en ook door niet efficiënte bacteriën. Doordat er weinig suiker 
overblijft, zijn deze kuilen minder broeigevoelig. Veel boeren 
voegen echter pas tijdens het voeren suiker toe zodat er veel 
minder verliezen zijn en er op maat toegevoegd moet worden. 
Door tijdens het kuilen Bonsilage Plus te gebruiken is veel minder 
suiker nodig tijdens vervoeren.

Tabel 1B laat dezelfde kuilen zien als in tabel 1A. RC staat voor 
ruwe celstof en staat voor het maaistadium van het gras. Ondanks 
dat gras behandeld is met Bonsilage Plus en iets ouder is, heeft 
het gras de hoogste VEM en een uitstekende NDF (celwand) 
verteerbaarheid. En dit ligt niet aan verschillen in beweiden, 
management of het weer. Want deze resultaten komen overeen met 
proeven op onderzoeksinstituten. Het toevoegen van Bonsilage Plus 
geeft daar 40 VEM meer in een kuil.

Bonsilage Plus goedkoop
Naast het feit dat Bonsilage Plus goedkoper is dan de meeste andere 
producten, bewijst het product zich niet alleen bij instituten en 
universiteiten, maar ook in de praktijk. De bovenstaande cijfers 
laten dit zien. Ook het gebruiksgemak - gemiddeld 4 kg granulaat, 
of 8 gram poeder per hectare – is een reden om voor dit product 
te kiezen. Bonsilage Plus is niet corrosief, dus machines lijden er 
niet onder. In eerdere artikelen in Zaad&Voer was al te lezen dat 
Bonsilage Plus zich vijfvoudig terugbetaald in melk.

De winnaar van 2010:
Henk Kregel, Zuidschermer

Een goede eerste en tweede snede maken is niet zo 
moeilijk. Maar Henk Kregel uit Zuidschermer heeft 
zelfs een uitstekende derde snede ingekuild. Met een 
conserveringsindex van 96 en een broeigevoeligheid van 
1 mag hij zich winnaar inkuilen noemen. Kregel krijgt van 
Barenbrug tien zakken Bonsilage Plus cadeau, goed voor 
250 ton gras.

Gehaktbal uit gele zak

Deze winter heb ik weer vele inleidingen mogen houden. 
Bij mensen thuis, in gezellige kroegjes of in congreszalen. 
Ik heb genoten van de gekregen zuivelmanden, 
rundergehaktballen en kazen die indirect gemaakt worden 
van gras en mais (ook uit de bekende gele zak). Waar 
ik vooral met plezier op terugkijk, zijn de discussies 
over de toekomst van de melkveehouderij en de rol van 
ruwvoerwinning hierin. 2015 lijkt nog ver weg maar ik 
signaleer een enorme ondernemingslust. De tijden van 
overschotten gras en snijmais zijn voorbij. Ook massa 
wordt weer belangrijk. Alles kan nu omgezet worden in 
melkgeld.

Grote vraag is: zien we na 2015 nog koeien in de wei? Als 
je een standweide vervangt door vers gras via stalvoeren, 
kun je twee keer zoveel koeien per hectare houden (indien 
je uiteraard meer mest afvoert). FrieslandCampina vreest er 
ook voor. Wie gaat deze noot kraken? De leden vergaderen 
er momenteel over. Persoonlijk vind ik de koeien ophalen 
een van de mooiste momenten van de dag en zou dat niet 
graag willen missen. 

Een andere reden waarom er niet beweid wordt, is 
tijdgebrek. Het lijkt een modewoord te worden, maar in de 
landbouw worden enorm veel uren gedraaid. Er zijn veel 
pieken, die zich slecht laten plannen, waaronder het maken 
van ruwvoer. Het Voercentrum lijkt een mooie oplossing. In 
deze Zaad&Voer heeft u er over kunnen lezen. Het levert 
tijdwinst en kwaliteit op én minder investeringen in beton en 
ijzer. Het geeft een enorme rust en zekerheid.

Willen we eigenlijk nog wel graslanden laten beweiden? 
Boeren die hun bedrijf inrichten voor alleen maaien, kunnen 
niet gemakkelijk terug. Bij weiden van grote koppels horen 
ook grote huiskavels. En waar leidt dit toe: aankopen van 
grond, ruilverkaveling, nog een bouwhoos?

Ik heb deze winter veel standpunten gehoord. Veelal met 
een positief gevoel over de toekomst. Maar sommigen 
zeggen ook ‘als je in 2015 wilt oogsten moet je eerst 

zaaien’ en anderen zeggen 
weer ’80 procent van de 
dierziekten zijn gerelateerd 
aan de kwaliteit van het 
ruwvoer’. Er staat ons de 
komende jaren nog veel te 
gebeuren. Goede grassen 
zullen daar zeker een 
onderdeel van uit blijven 
maken.

Edward Ensing
Productmanager
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 Bonsilage Plus
Plus broeiremmend
Plus 40 VEM per kg drogestof
Plus 1 liter melk per koe per dag
Plus 166 gram extra groei 
 per dier per dag
Plus rendement van 1 op 5

Ideale inkuilmiddel 
voor graskuilen




