Inkuilen
Een smakelijke kuil zonder broei en
schimmels en ook nog een hoge
voederwaarde: dit is het streven van elke
veehouder. Niet alleen de melkproductie
gaat omhoog, ook de gezondheid van de
dieren wordt gestimuleerd. Bij de keuze
van het inkuilmiddel speelt het
drogestofgehalte een belangrijke rol.

Bonsilage CCM
Vermindert inkuilverliezen CCM kuilen

Snijmaïs
Gras
CCM

•CCM kuil met méér energie
•Melkzuur in de maiskuil
•Voor varkens en hoogproductieve melkkoeien
•Gecertificeerd
•Dosering

Eigenschappen
Broeiremming
Smaakverbetering
Aanmaak propyleenglycol
Snel voeren

CCM kuil met meer energie
Bonsilage CCM stimuleert de productie van fermentatiezuren met een evenwichtige verhouding tussen
melk- en azijnzuur in CCM en MKS kuilen. Het actieve azijnzuur beschermt de kuil tegen
ongecontroleerde vermeerdering van gisten. De eenwichtige verhouding garandeert een zeer goede
smakelijkheid, een hoge voeropname en een betere verteerbaarheid van de energie en
voedingsstoffen.
Kuilverliezen beperken
Bonsilage CCM verbetert de aërobe stabiliteit van CCM- en MKS kuilen. Dit is van belang na het
openen van de kuil. Droge stof verliezen worden meetbaar gereduceerd alsook het gehalte aan
omzetproducten die de stofwisseling negatief beïnvloeden. Bij een goede inkuiltechniek en juiste
dosering levert Bonsilage CCM een stabiele kuil met weinig verliezen. De aanbevolen kuilverdichting
bij CCM bedraagt minimaal 500 kg per kubieke meter droge stof en de periode vóór opening van de
kuil dient minimaal 8 weken te zijn. De aanbevolen voersnelheid is 10 cm per dag.
Voor varkens en hoogproductieve melkkoeien
Bonsilage CCM voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor het gebruik in de varkensvoeding. Meer
melkzuurbacteriën in de maiskuil bevordert de gezondheid van varkens. Het hoge gehalte aan energie
en bestendig zetmeel maakt de kuil ook interessant voor hoogproductieve melkkoeien.
Toegestaan in de biologische landbouw
Bonsilage is toegestaan in de biologische landbouw overeenkomstig de EU-verordeningen nr.
Dosering
Bonsilage CCM moet opgelost worden in water voor toevoeging. Dosering 2 gram poeder per ton
CCM/MKS (1 potje per 50 ton vers kuilvoer).

Specificaties

Barenbrug Holland BV • Stationsstraat 40 • 6515 AB Nijmegen • Netherlands • www.barenbrug.nl

Scan code voor méér info

Inkuilen
Dosering per ton verse mais
Inhoud wateroplosbaar poeder:
Kwaliteitswaarborg:
Voedselveiligheid:

Een smakelijke kuil zonder broei en
schimmels en ook nog een hoge
voederwaarde: dit is het streven van elke
veehouder. Niet alleen de melkproductie
gaat omhoog, ook de gezondheid van de
dieren wordt gestimuleerd. Bij de keuze
van het inkuilmiddel speelt het
drogestofgehalte een belangrijke rol.

Poeder: 2 g
Potje 100 g
GMP+
EU-goedgekeurd
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