
Maximale opbrengst kuilgras 

Zeer goede najaarskuilen 

Lange levensduur 

Hoge roestresistentie 

Ideaal in combinatie met het klaver Duet 

 

TEELTINFO LANDBOUW - AUGUSTUS 

1. Graslandvernieuwing 
Pauwels VEM weide  

Kuilgras met hoogste voederwaarde! 

 VEM-weide met 70% Tetraploïd en 30% Diploïd Engels 

Raaigras 

Staat in voor een maximale opbrengst voor percelen die 

overwegend gemaaid worden. Het graszaadmengsel bestaat uit 

rassen met de hoogste VEM-waarde en levert bijgevolg kuilvoer 

voor de hoogste opname. 

 

Pauwels Matra Plus 

 
Uiterst gebalanceerd weide-mengsel met 65% tetraploïd en 35% diploïd Engels Raaigras! 
 

 Matra plus geeft zware snedes met de nodige structuur 

 Een garantie op een smakelijke eerste snede, gevolgd door een constante zomer- en najaarsproductie 

 Bevat enkel de beste rassen van de Nederlandse Rassenlijst: topcijfers voor opbrengst, smakelijkheid en 
roestresistentie 

 Hoge stikstof-efficiëntie 
 
 

Speedy  

 1 – 2 jarig nagewas 

 Inzaai na maïs 

 Kan ook 2 jarig: snelgroeiend mengsel 

 Kan zowel in het voor- als najaar worden ingezet! 
 

 2. Folie 

Wij kunnen u voorzien van alle mogelijke kuilfolies, dekzeilen (kuilkleden) en zandslurven. 

Vraag naar de interessante condities bij uw vertegenwoordiger!  

 

 3. Inkuilmiddelen 
Bonsilage Plus en Bonsilage maïs 

Bonsilage Plus is een biologisch inkuilmiddel op basis van goede bacteriën  

die een verbeterende werking heeft op de conservering van graskuilen.  

Daarnaast voorkomt het inkuilmiddel broei- en schimmelvorming na het openen van  

de kuil in gras-, gras klaver-, gras erwten- en luzernekuilen. Het inkuilmiddel is zeer effectief in alle droge stofklassen. 

Toevoeging van Bonsilage maïs in de maïskuil voorkomt verlies van kostbare energie. Mais is een energiebron voor 

gisten, schimmels en boterzuurbacteriën. Bij opening van de kuil worden gisten en schimmels direct actief en 

veroorzaken broei in de maiskuil. Hierdoor gaat 12% van de energie (100 VEM in 5 dagen) in de maiskuil verloren. Met 

Bonsilage Mais is de maiskuil na 6 tot 8 weken stabiel en blijft na opening lange tijd vrij van broei en schimmel. 

Reduceert inkuilverlies 

van 20% naar 4%! 

Italiaans  Hybride (CABESTAN) 



KALVERMELK 

Zorgvuldig geselecteerde 

grondstoffen 

Voldaan aan strenge 

kwaliteitseisen 

Getest en gecontroleerd 

OPTIMAAL RESULTAAT 

4. Voeders: 
Wij kunnen u als melkveehouder voorzien van vrijwel alle benodigdheden voor een goede kalveropfok. Dit in 
combinatie met de deskundige begeleiding en uitgebreide service van de kalverspecialisten is dit de basis voor een 
probleemloze opfok van kalveren. 

Verder kan u bij ons terecht voor alle soorten veevoeders en grondstoffen op maat voor rundvee voor het meest 
economisch resultaat. 

 

 

 

 

 

 

5. BIOCIDEN: 
Wat moet u doen wanneer u biociden, zoals ratten- en muizenvergif, aankoopt: 
 

In het nieuw Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden 
werden de verplichtingen herzien voor zowel verkopers als gebruikers van biociden die ingedeeld zijn in het gesloten 
circuit. Het Koninklijk Besluit wijzigt 2 zaken: 
 
Voor de gebruikers:  
 

1) Met het oog op paperless werken en ter vereenvoudiging van de taken van zowel overheid als bedrijven zijn 
alle verplichtingen om originele en papieren documenten te verzenden, opgeheven. 
 

2) De registratieverplichting geldt vanaf 31 december 2018. 
De verplichting om jaarlijks  uw statuut als geregistreerd gebruiker te bevestigen via het online 
registratiesysteem, en dit telkens tegen 31 december. 
Opheffing van de verplichting om aangekochte en gebruikte hoeveelheden aan te geven; 

U dient nog steeds te beschikken over de nodige kennis en te voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd door de 
toelatingsakte van het biocide. Deze toelatingsakte is beschikbaar via de lijst van toegelaten biociden op 
www.biocides.be  
Voor meer informatie kan u terecht op www.circuitbiocide.be of contacteer uw vertegenwoordiger. 

 

Tot slot 

De voorkoop van meststoffen in big bags zal starten in oktober. We zullen zelf instaan voor de uitlevering van de big 
bags. 

 

UW VERTEGENWOORDIGER: 

Sjef Van Oort   Sofie Van Raemdonck   Birte Dierckx 

+31 (0)623 630 369  +32 (0)499 92 32 78   +32 (0)499 92 32 87 

Sjef.vanoort@luc-pauwels.be     Sofie.vanraemdonck@luc-pauwels.be Birte.dierckx@luc-pauwels.be  
Sector: landbouw – kalveropfok Sector: melkvee-kalveropfok   Sector: landbouw 
Regio: Noorderkempen  Regio: Antwerpen Vlaams-Brabant  Regio: Antwerpen - Limburg 
 

 

 

 

  

BIJPRODUCTEN 

Losse grondstoffen 

 

Mineralen 

 

Toebehoren 

 

 

RUWVOER 

Perspulp 

Corngold en Proficorn 

maïsgluten 

Draf 
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