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Geachte veehouder,

Het inkuilseizoen staat al weer voor de deur...
Dit is één van de belangrijkste periodes van het jaar, namelijk zo goed mogelijk ruwvoer
winnen. Maar ook ruwvoer goed houden en verbeteren is belangrijk.

Daarom bieden wij u:

BON SILAGE PLUS

De laatste jaren is er veel ervaring opgedaan met het gebruik van inkuilhulpmiddelen.
Waren dat in het begin echte lapmiddelen, door voortschrijdende ontwikkelingen zijn er
producten ontstaan die een duidelijke verbetering geven van de kwaliteit van het
ingekuilde gras.
Hiermee worden mengsels, gebaseerd op bacteriën bedoeld.
Hierin is een grote variatie. Er zijn producten die alleen in natte graskuil enig effect
hebben, of juist in droge graskuil.
Bon Silage Plus is een combinatie van melkzuur en azijnzuurvormende bacteriën. De
eerste zorgen voor een uitstekende conservering, de laatste voorkomen broei na het
openen van de kuil en zorgen ervoor dat het rantsoen (b.v. voermengwagenrantsoen) niet
te warm wordt. Door Bon Silage Plus te gebruiken wordt de groei van gisten en schimmels
geremd. Één en ander resulteert in een betere verteerbaarheid en daarmee een hogere
VEM.
Door de keuze voor bepaalde stammen melkzuurvormende bacteriën kan het product
onder omstandigheden worden ingezet met een droge stof gehalte hoger dan 30 % en
lager dan 55 %.

Bon Silage Plus is leverbaar als granulaat in zakken van 15kg en kan tijdens het hakselen
of met de opraapwagen worden toegevoegd aan het in te kuilen gras.
Voor Bon Silage Plus gelden onderstaande prijzen en doseringen:

Dosering Verpakking Prijs
Granulaat 0,5 kg/ton product 15 kg € 66,00

Genoemde dosering betekent dat 1 zak granulaat (15kg) voldoende is voor 3 hectare bij
de eerste snede en 4 hectare voor de volgende sneden. De prijs per ha bedraagt dan
resp. € 22,- en € 16,50/ha. Deze investering levert u een beter eigen produkt.



Bon Silage Plus is een inkuilhulpmiddel dat de kuil verbetert. Dit resulteert in:
• hogere ruwvoerbenutting (hogere ds-opname uit kuilgras)
• hogere VEM: 40 VEM per kg droge stof
• hogere melkproductie 1 liter extra per koe per dag
• remt de broei en schimmelgroei

Want wat zeker ook belangrijk is, is een hoge capaciteit en kwaliteit van het inkuilen.

-Maaien: dit doen wij met één in de fronthef en één in de achterhef. Deze heeft een
werkbreedte van 6 meter. Ook heeft deze maaier breedafleg.
Voor de combinatie staat 200 PK, zodat we een hoge capaciteit hebben.

-Harken: Deze heeft een werkbreedte van ongeveer 7,5 meter en heeft middenafleg.
Hierdoor krijg je luchtige en egale wiersen. Dit verhoogt de capaciteit van het gras
inkuilen.

-Opraapwagens: Dit jaar rijden we met verbeterde Veenhuis combi opraapwagens. Deze
hebben een verbeterde gewasopname, zodat het gras egaler de wagen binnenkomt,
hierdoor wordt het nog beter gesneden en geeft het een hogere capaciteit. Ook zijn de
wagens veel sneller leeg, zodat de aanrijtrekker meer tijd heeft om de bult aan te rijden.
Uiteraard hebben deze wagens brede banden en gedwongen besturing, zodat de zode
bespaard blijft. Beide wagens zijn voorzien van doseerapparatuur voor Bon Silage Plus.

-Kuilverdelen: Dit doen wij met super duo kuilverdelers, die in één keer de kuilbult vlak
draaien. Deze kuilverdelers hangen in de fronthef, daardoor kunnen wij een betonblok van
ongeveer drie ton in de achterhef hangen, zodat wij een totaalgewicht krijgen van ruim tien
ton. Dan kan de kuilbult goed aangereden worden.

Zo proberen we met elkaar het beste ruwvoer te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Bergh


