Varkens- en pluimveehouders weten vaak precies welke silo zij
willen hebben, zegt Wilco van de Glind, medewerker bij De Nijborg,
leverancier van staalconstructies en voerinstallaties. Toch zijn er een
aantal punten die gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

H

et aanschaffen van een silo is
relatief eenvoudig. De keuze is
beperkt en er kan weinig
misgaan. Negentig procent van de
veehouders verkiest het standaardmodel:
het gele polyester exemplaar met
glasvezelstructuur. Sommige veehouders
willen liever een metalen silo vanwege de
iets betere bescherming tegen weersinvloeden, zoals warmte en uv-straling. De
aanschafkosten van een polyester en
metalen silo ontlopen elkaar niet veel.
Een polyester silo gaat zo’n dertig jaar
mee, een metalen silo tien tot twintig jaar.
Om de voerkwaliteit te waarborgen, moet
condensvorming in de silo worden
voorkomen. Dat is niet eenvoudig
aangezien het voer doorgaans nog niet

volledig is afgekoeld als het met de
bulkwagen aankomt op het bedrijf. “Een
goed werkende ontluchtingskap bovenop
de silo is daarom essentieel, zodat de
vochtige lucht via het silodak kan
ontsnappen”, zegt Van de Glind. Verder is
het noodzakelijk de silo altijd helemaal
vol te blazen. Als dat niet gebeurt, hecht
het condensvocht zich aan de sloflaag aan
de bovenwand en het dak, met grote kans
op schimmelgroei aldaar.
Silo’s met een vlakke bodem zijn er ook,
maar worden weinig verkocht: ze zijn
zo’n 50 procent duurder. Toch hechten
met name pluimveehouders aan dit
silotype. Voordeel is dat het voer hierin
minder gemakkelijk ontmengt. Van de
Glind adviseert de silo minimaal eens per

Florerende tweedehands markt
Wilco van de Glind bij een van de occasions. De silo wordt volledig gereviseerd en
opgepoetst, zodat die een tweede leven mee kan.
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jaar (bij producten die meer versmeren
zoals CCM) of eens per twee jaar (standaardvoer) schoon te maken.

Aanschaf van een silo
1. Kies een silo met een mangatdeksel in
het dak, zodat je erin kunt met een
touwladder om de silo schoon te
maken.
2. Een ontluchtingskap in het dak zorgt
ervoor dat het condensvocht bij het
vullen gemakkelijk naar buiten kan.
3. Oudere silo’s hebben als ontluchting
soms een stoffilter op het dak. Dit leek
aanvankelijk een mooie vinding om
geen stofzak meer te hoeven monteren.
Maar doordat de chauffeur geen zicht
op het filter heeft tijdens het lossen,
kan de silo te vol worden geblazen.
Ook kan zo’n filter in de loop der jaren
dichtslibben, waardoor er geen lucht
meer door naar buiten kan en er
overdruk in de silo ontstaat. Dit komt
de voerkwaliteit niet ten goede.
4. Hoe groter de diameter, hoe gemakkelijker ontmenging plaatsvindt. Kies liever
een iets smaller en hoger exemplaar.
5. De tweedehands markt in silo’s floreert,
er is veel vraag naar. De tweedehands
silo’s zijn dan ook stevig aan de prijs:
zo’n 60 tot 80 procent van de nieuwwaarde. Kopen op een vertrouwd adres
biedt de nodige garanties, maar
wanneer men zelf ‘op jacht’ gaat naar
een tweedehands exemplaar, moet
goed op de kwaliteit worden gelet. Het
polyester kan verzwakt zijn op plaatsen
waar het een tik heeft gehad (bijvoorbeeld tegenaan gereden). Bij een
metalen silo zijn het de naden en
randen die nog weleens verzwakt zijn.
Let ook op roestplekken. <
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polyester silo
meest verkocht

