Voorjaars
special

Een boost voor
uw kuilkwaliteit

Voor consequent beter kuilvoer

Facebook.com/Koelekuilenactie
www.ecosyl.nl
www.ecosyl.com
Kennispartner op Melkvee.nl

Voor optimaal rendement
uit ruwvoer van eigen land

Zoveel mogelijk beschikbaar
eiwit behouden >

Met goede conservering meer
melk uit eigen ruwvoer >

Ecosyl meest bewezen:
duidelijke proefresultaten >

‘Door snelle conservering
meer voederwaarde in de kuil’
Ervaringen Gerrit Oskam

DNA-profiel behandeld
vs. onbehandeld kuilgras
Het verschil van inkuilen met en
zonder Ecosyl werd afgelopen jaar
duidelijk bij de vergelijking van DNAprofielen van kuilvoer. Iedere strook
vertegenwoordigt het DNA van een
ander type bacterie. Hoe donkerder,
hoe meer er van dit type bacterie
aanwezig is.
De conservering van de Ecosyl-kuil
werd duidelijk overheerst door de MTD/1
melkzuurbacteriën. De snelle pH-daling
voorkomt dat de enterobacteriën verder
konden groeien. Een groot verschil met
de onbehandelde kuil: daar overheersten
de ongewenste bacteriën het begin
van het conserveringsproces met
hogere voederwaarde-verliezen tot
gevolg.
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Op de Grenshoeve in Vlist, in het
Utrechtse veenweidegebied, runt
Gerrit Oskam een bedrijf met zo’n
100 melkkoeien en 35 fokschapen.
Van de in totaal 56 ha teelt hij op zo’n
4 ha mais voor het winterrantsoen,
maar het overgrote deel bestaat uit gras.
De koeien lopen vanaf juni dag en nacht
buiten. De eerste snede en groot deel
van de tweede snede probeert hij zoveel
mogelijk in te kuilen. “De eerste snedes
hebben toch de beste kwaliteit”, stelt hij.
Voer van eigen land
Oskam voert zijn koeien volledig met
eigen voer en koopt behalve brok geen
voer aan. Dat is een van de redenen
waarom hij wat later maait. Afhankelijk
van het weer en de draagkracht van de
veengrond maait hij de eerste snede zo
rond 10 mei. Zo zorgt hij voor voldoende
structuur in het voer en geef hij ruimte
aan de weidevogels.
Ecosyl voor optimale conservering
Om te zorgen voor een goede kuilkwaliteit
besteedt Oskam veel aandacht aan het
graslandbeheer en het inkuilproces.
De loonwerker gebruikt een opraapwagen

die is uitgerust met een groot aantal
messen. Het resultaat is vergelijkbaar
met dat van hakselen. Daarnaast laat
hij Ecosyl toevoegen voor een goede
conservering.
Snelle conservering en geen broei
Een aantal jaren geleden gebruikte
hij nog melasse bij het inkuilen,
maar op advies van zijn adviseur van
De Samenwerking schakelde hij over
op Ecosyl. “Ik heb vooraf nog navraag
gedaan bij PPP-Agro en die ondersteunde
de keuze”, vertelt hij. “Het zorgt voor een
heel snelle en goede conservering en
voorkomt broei.”
Voederwaarde en voeropname
“Hoe sneller de conservering hoe meer
voederwaarde er overblijft voor de koeien.
In de afgelopen voorjaarskuil zat ondanks
de maaidatum maar liefst 960 VEM.
Bovendien zorgt de goede conservering
ervoor dat de koeien het kuilgras graag
vreten en er daardoor meer van opnemen.
Dan melk je gewoon super op alleen
kuilgras en een beetje snijmais. Dat zie je
dan ook terug in extra liters in de tank.”

“71 procent eiwit uit eigen voer dankzij
goed graslandbeheer en goede conservering”

De wetenschap over Ecosyl

m

Per gram kuilgras voegt Ecosyl
1 miljoen bacteriën toe

Tweevoudige
werking
Voor broeigevoelige graskuilen kunt
u gebruik maken van de tweevoudige
werking van Ecocool. De combinatie
van melkzuurbacteriën (MTD/1) en
azijnzuurvormende bacteriën (PJB/1)
zorgt, naast conservering, voor extra
broeiremming.

+ L.buchneri
Voor minder
broei bij
uitkuilen
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Melkzuurbacteriën nemen
snel de overhand in de kuil

Ecosyl levert snelle starters
Dankzij continue kweek zijn de
melkzuurbacteriën in Ecosyl ook nog
eens supersnelle starters. Ze worden
gevriesdroogd en gebotteld op het
moment dat ze het meest actief zijn.
Zodra u ze toedient aan het gras, gaan ze
zich direct vermenigvuldigen en neemt
het melkzuur razendsnel de overhand in
uw graskuil.

Behoud van
gemiddeld
7% extra
voederwaarde

Lage
dosering
Met een Ultra Laag
Volume-systeem kunt u
in één keer genoeg Ecosyl
mengen voor een hele dag
inkuilen. Doseerapparatuur
is verkrijgbaar bij Abemec
of via uw Ecosylleverancier. Vraag naar
de actievoorwaarden.

+ L.plantarum
Verbetert de
conservering

Gemiddeld 7% meer voederwaarde
Het resultaat van Ecosyl kuiltoevoegmiddelen: de best mogelijke conservering
en een snelle pH-daling. Hoe sneller dit
proces verloopt, hoe minder verlies aan
voederwaarde, suiker en afbraak van
eiwit er plaatsvindt. Wat overblijft is een
stabiele en smakelijke graskuil
met een gemiddeld
7% hogere voederwaarde
ten opzichte van
onbehandelde
kuilen.
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Hulptroepen bij het
conserveringsproces
Om uw graskuil straks beter te laten
slagen, kunt u het conserveringsproces
boosten met een Ecosyl-kuiltoevoegmiddel. Wetenschappers hebben
berekend dat er maar liefst
100.000.000.000.000 bacteriën in
iedere 2 liter Ecosyl fles zitten. Dat
betekent dat u per gram kuilgras maar
liefst een miljoen melkzuurbacteriën
(MTD/1) toevoegt, meer dan ieder ander
kuiltoevoegmiddel.

24-48
uur

Razendsnelle pH-daling
Ecosyl zorgt voor een razendsnelle daling
van de pH tot een niveau van rond de 4,1.
Dat zorgt voor een stabiele kuil waarin de
kuilkwaliteit maximaal behouden blijft.

Waarom
Ecosyl?
Meest bewezen inkuilmiddel
Ecosyl is wereldwijd het meest bewezen inkuilmiddel:
meer dan 200 onafhankelijke proeven laten de snellere
pH-daling zien. Een behandeling met Ecosyl levert een
graskuil zo’n 8% meer eiwit en tot 22% meer suiker op.

Ecosyl

Ecocool

Enkelvoudige werking
voor de best mogelijke
conservering van
graskuilen

Tweevoudige werking
voor broeigevoelige
gras- en maiskuilen
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DA Ecostable

Smakelijker dus hogere voeropname
De smakelijkheid van een Ecosyl-kuil doet de
voeropname met gemiddeld 5% stijgen. Ook zijn
minder selectie en minder restvoer veel gehoorde
praktijkargumenten. Melkproductieproeven tonen aan
dat een met Ecosyl-behandelde kuil resulteert in een
extra melkgift van 1,2 liter/koe/dag.

Voor graskuilen met een hoog DS-gehalte
en voor sneller uitkuilen

Ecosyl dry

6.5

Voor een granulaat toepassing bij graskuilen
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