GESPONSORD ARTIKEL
MANAGEMENT

In samenwerking met Volac beschrĳft Veeteelt de
werking van een inkuilmiddel als Ecosyl dat toegevoegde waarde heeft bĳ goed inkuilmanagement.

Kuil al in twee dagen stabiel met goed inkuilmiddel

Kuilen met behoud
van voederwaarde
Voor een goede kuil moet het uitgangsmateriaal goed zĳn. Dan
zorgt een inkuilmiddel ervoor dat de voederwaarde tot zĳn recht
komt, aldus Aart Tĳssen en Couzĳn Bos van Ecosyl-producent
Volac. ‘Maar een inkuilmiddel kan inkuilfouten niet corrigeren.’
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tel, je hebt gisteren gemaaid en je
staat voor de keuze: vandaag nat
inkuilen of nog een extra dag drogen.
Aart Tĳssen van Volac, producent van
inkuilmiddel Ecosyl, zou inkuilen. ‘Als je
wacht, moet je in elk geval nog een keer
schudden. Je hebt dan meer werk, grotere veldverliezen en een extra dag kost
sowieso voederwaarde.’
Tĳssen was in de jaren negentig met Ecosyl een van de pioniers met inkuilmiddelen op de Nederlandse markt. Hĳ heeft
altĳd geĳverd voor een korte veldperiode.
Voor voederwaarde is het drogestofgehalte niet het belangrĳkst, vindt Tĳssen.
Het uitgangsmateriaal moet goed zĳn.
‘Voor een goede kuil moet alles kloppen:
van de verzorging en bemesting van het
grasland tot en met de opbouw en afwerking van de kuil.’

‘Conservering is oorlog’
Een toevoegmiddel zorgt ervoor dat de
aanwezige voederwaarde in het gras tot
zĳn recht komt in de winter. ‘De conservering is oorlog, de melkzuurbacteriën
moeten zo snel mogelĳk de overhand
krĳgen op niet-gewenste bacteriën. Zolang die oorlog woedt, gaat er voederwaarde verloren. Bĳ een optimale conservering is de kuil in twee dagen stabiel.’
Ecosyl-inkuilmiddelen zĳn er voor gras
en mais. Er zĳn twee varianten. Het standaardproduct bevat melkzuurbacteriën
voor een snelle conservering. De ‘double
action’-variant heeft een extra component voor het vertragen van broei en opwarming bĳ het uitkuilen.
Tĳssen is vanaf de introductie in NederAart Tĳssen (rechts) en zĳn opvolger
Couzĳn Bos bĳ een voorbeeld van
een goed geconserveerde kuil
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land het aanspreekpunt voor Ecosyl. In
2014 gaat hĳ met pensioen. Businessmanager Couzĳn Bos is zĳn opvolger. Ze zien
een duidelĳke ontwikkeling in het gebruik van toevoegmiddelen. ‘Zo’n 20 à 25
procent van de veehouders gebruikt regelmatig inkuilmiddelen’, schat Tĳssen.
‘De meesten van hen vooral voor de eerste
snede, omdat die het belangrĳkst is voor
de wintervoorraad.’ Bos verwacht dat ook
de latere snedes aan belang gaan winnen.
‘Richting 2015 wordt de kwaliteit van
ruwvoer nog belangrĳker.’

Geen verzekeringspremie
Het idee dat een inkuilmiddel een verzekeringspremie is voor de gevolgen van
slechte omstandigheden is achterhaald,
stellen ze. Tĳssen: ‘Een inkuilmiddel kan
inkuilfouten niet corrigeren. Als gras vier
dagen op het land ligt, dan adviseer ik:
gebruik géén Ecosyl. Voeg maar een beetje zuur of melasse toe, zodat het smakelĳker wordt als pinkenvoer.’ Bos: ‘Als er
geen voederwaarde meer in zit, valt er
ook niets te optimaliseren.’ l

Ecosyl en Volac
De Britse verwerker van wei en
zuivelgrondstoffen Volac nam het
inkuilmiddel Ecosyl twee jaar geleden over. Volac was al actief in de
diervoedersector met onder meer
een vetgrondstof en opfokvoeders.
Het product Ecosyl is ontwikkeld
door de farmacie- en agropoot
van het Britse chemie-concern
ICI (later Zenica Bio Products). De
productie van Ecosyl werd in de
jaren negentig verzelfstandigd
onder de naam Ecosyl Products.
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