LANDBOUWFOLIE

EASYLOCK

MEGAFLEX
• Bevat opmerkelijke innovatieve eigenschappen
• Extra taai en sterk met hoge kogelvalwaarde
• Witte buitenkant waardoor de folie koeler blijft
• Geheel afgesteld op de praktijk

•
•
•
•
•

6 tot 20 m breedte, lengte van 50 of 400m, zwart/wit

MEGALEEN 150
• Breed toepasbare 3-laagse folie
• Buitenste lagen geven bescherming & trekkracht
• Middelste laag geeft de ‘body’
6 tot 16 m breedte, lengte van 50 m, zwart

HERMETIX
• Wit/groene folie geproduceerd in 3 lagen
• Taai en sterke kuilfolie, licht in gebruik
• Witte buitenkant waardoor de folie koeler blijft
8 tot 16 m breedte, lengte van 50 m, wit/groen

KUILTOEBEHOREN
Het is belangrijk om direct na het inkuilen uw
ruwvoer snel, nauwkeurig en met minimale fysieke
inspanning luchtdicht af te sluiten. Dit zorgt voor een
optimale en efficiënte conservering.

KUILKLEED
MEGANYL
• Bescherm uw kuil tegen invloeden van buiten
zoals vogels, ratten, hagel, takken, etc.
• Vele jaren gebruik
• Makkelijk hanteerbaar
6 tot 12 m breedte, lengte van 10 tot 15 m, zwart

Band gemaakt van Bisonyl
Vervangt autobanden
Voor het vastzetten van silage-afdekking
Eenvoudig en licht te monteren
Zorgt voor druk op de silage

ZANDSLURVEN
• Snel en eenvoudig de kuil vastleggen
• Hanteerbaar met handvat
• Sterk en Uv-bestendig

REPARATIEPLAKBAND
• Voor eventuele snelle reparaties
• Geschikt voor landbouwfolie of stretchfolie
• Zowel in lichtgroen, wit als zwart

Voor meer informatie, adviezen, toepassing en keuze
inkuilmiddel, neem contact op met uw bedrijfsadviseur.

AgriCamp-Team
Joris Van Campfort

Tom Van Mirlo

Technisch Commercieel Adviseur
(+32) 0478 / 31 20 69
joris@agricamp.be

Logistiek verantwoordelijke
(+32) 0478 / 31 10 77
tom@agricamp.be

Tuur Vandeweyer

Steff Sools

Technisch Commercieel Adviseur
(+32) 0496 / 61 69 55
tuur@agricamp.be

Technisch Commercieel Adviseur
(+32) 0475 / 67 41 51
steff@agricamp.be

Kristof Schildermans

Brecht Ceyssens

Technisch Commercieel Adviseur
(+32) 0471 / 43 52 53
kristof@agricamp.be

Technisch Commercieel Adviseur
(+32) 0492/ 27 97 09
brecht@agricamp.be

INKUILMANAGEMENT

MEER MELK UIT RUWVOER

BONSILAGE PLUS

SILOSTAR PROTECT

VOEDERCONSERVERING

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ruwvoer is een waardevolle en relatief goedkope
grondstof, en vormt de basis van een
melkveebedrijf. Het grootste deel van het rantsoen
bestaat uit ruwvoer. Mits op de juiste wijze verwerkt
levert ruwvoer veel rendement op. Een goede
conservering van uw ruwvoer is dan ook essentieel.
Een hogere voederwaarde en betere smakelijkheid
resulteert in gezonder vee en een betere
melkproductie. Zo bent u als veehouder minder
afhankelijk van mengvoer, wat van essentieel belang
is om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen.

INKUILMIDDELEN
De beste verzekering voor uw kuil
Verzeker uw kuil door gebruik te maken van
inkuilmiddelen, onder alle omstandigheden, zodat de
drogestof en kwaliteitsverliezen tot een minimum
worden beperkt. Er zijn voldoende onderzoeken die
hebben aangetoond dat gebruik van een
inkuilmiddel altijd nodig is. Het is de beste
verzekering voor uw graskuil omdat een
inkuilmiddel:
•
•
•
•
•

Kuilen snel stabiliseert
Zorgt voor een snelle pH daling van de kuil
Broei in de kuil voorkomt
Minder verlies van drogestof geeft
Minder kwaliteitsverlies geeft

Een groot voordeel van de verzekering om
inkuilmiddelen te gebruiken is dat de opbrengsten
hoger zullen zijn dan de kosten van het inkuilmiddel.

Voor graskuilen tussen de 25% en 55% drogestof
Op basis van gespecialiseerde melkzuurbacteriën
Werkt kuilverbeterend en remt broei
Meer VEM en eiwit in uw graskuil
1,6 liter méér melk per koe per dag
Een smakelijke en frisruikende graskuil

Dosering:
1 potje wateroplosbaar poeder 50 g goed voor 50 ton gras
1 zak granulaat 20 kg goed voor 40 ton

BONSILAGE MAÏS
•
•
•
•
•

Specifiek samengesteld voor snijmaïs en GPS
Meer energie in de kuil
Voorkomt en remt de broei
1000 keer minder gisten en schimmels
Betere smakelijkheid

Dosering:
1 potje wateroplosbaar poeder 100 g goed voor 100 ton maïs
1 zak granulaat 20 kg goed voor 80 ton maïs

Ter behandeling van toplaag en randen
Combinatie van organische zouten
Werkt broei-en schimmelremmend
Inwerken in bovenste 30 cm van silo

Dosering:
Gras en maïs : 200-400 gr/m2 per laag van 10 cm of 2 kg/ton

INKUILFOLIE
Voorzie uw gras- en maïskuil van hoogwaardige
landbouwfolie. Hierdoor kan ruwvoer uit gras of maïs
op de beste manier afgedekt en beschermd worden.

WANDFOLIE
•
•
•
•

Sterke folie voor de zijkant van een sleufsilo
Voorkomt vochtindringing
Extra laag folie op de hoeken van de kuil
Optimale conservering
2 tot 6 m breedte, lengte van 50 m, zwart

ADVANCE GRAS – ADVANCE MAÏS

ONDERFOLIE

•
•
•
•
•

TOPSEAL
• Dunne toplaagafdekking voor extra bescherming
• Belangrijk onderdeel voor een goede kuil
• Soepel zodat het vastzuigt op het voer
• Licht in gewicht

Snelle stabiliteit van de gras- of maïskuil
Op basis van melkzuurbacteriën en enzymen
Broeiremming door het geproduceerde azijnzuur
Een betere verteerbaarheid
Hogere benutting en betere ruwvoerefficiëntie

Dosering:
1 potje wateroplosbaar poeder 150 g goed voor 50 ton
1 zak granulaat 25 kg goed voor 50 ton

8 tot 16 m breedte, lengte van 50 m, transparant

MEGABARRIER
• Onderfolie met hoge trekkracht
• Zeer hoge zuurstofdichtheid
• Minder broei & meer behoudt van voederwaarde
• Ook geschikt voor lasagnekuilen
8 tot 16 m breedte, lengte van 50 m, transparant

