
 Revolu� onaire ontwikkeling conserveren mais
De ontdekking van nieuwe bacteriesoorten leidde tot een ware revolu� e in het conserveren van maiskuilen. 
De nieuwe toevoegmiddelen verlengen met deze bacteriën de levensproduc� e van de koe (BONSILAGE FIT M) 
of conserveren de maiskuil zo snel dat de kuil al na twee weken geopend kan worden (BONSILAGE SPEED M).

Nieuwsbrief · Inkuilen van mais 
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Voor meer info contacteer ons vrijblijvend : 

Marc Verhofstede
Schaumann Agri Interna� onal GmbH
+ 32 (0) 472  970277
www.bonsilage.com

De unieke melkzuurbacteriën in BONSILAGE FIT M ze� en 
voedingstoff en zoals suiker en een deel van het onbestendig 
zetmeel om in melkzuur, azijnzuur en propyleenglycol. Dit 

bevordert de stofwisseling en condi� e van het melkvee en 
vermindert het risico op ketose en acidose. BONSILAGE FIT M 
zorgt tevens voor een uitstekende broeiremming.

Is uw maisvoorraad laag en moet u twee weken na de 
maisoogst de nieuwe maiskuil al openen dan adviseren wij u 
het nieuwe toevoegmiddel BONSILAGE SPEED M. De unieke 
bacteriën Lactobacilus dilivorians in BONSILAGE SPEED M 

zorgen zeer snel voor een hoge concentra� e azijnzuur 
waardoor de ontwikkeling van schimmels en gisten in een 
korte � jd wordt teruggebracht naar een minimum.

Dit inkuilmiddel is een specifi eke combina� e van organische 
zouten welke de ontwikkeling van schimmels en gisten 
krach� g remt in de toplaag en randen van de kuil.

Voeren twee weken na inkuilen

Toplaag – en randbehandeling

Propyleenglycol

BONSILAGE FIT M produceert het equivalent 
van 11 bussen 30 kg propyleenglycol
1 potje 100 g wateroplosbaar poeder 
is goed voor 100 ton mais ≈ 33 ton DS 

Gemiddeld 1 % propyleenglycol op 33 ton DS 
of 330 kg propyleenglycol 

Prijs : 163 € per potje 100 g, excl btw

Gezondere en fi � ere melkkoeien met de hoogste levensproduc� e

Verpakking : potje 100 g wateroplosbaar poeder voor 100 ton mais. 

Prijs : 163 € per potje 100 g, excl btw

Verpakking : 25 kg granulaat

Prijs : 59 € per dosis, excl btw


