Goed inkuilen voor maximaal rendement!
Om bewaringsverliezen te voorkomen en het maximale rendement uit onze producten te halen is
zorgvuldig inkuilen belangrijk. ‘Inkuilen’ betekent compact en onder luchtdichte omstandigheden opslaan
zodat het product kan verzuren en lang houdbaar wordt. Zo worden bij warme èn koude
weersomstandigheden bewaarverliezen voorkomen en kunt u met plezier voeren:
• Los het product op een schone egale verharde ondergrond. Stro onder het product is prima
middel om lekvocht en voedingswaarde op te nemen.
• Houd er rekening mee dat regenwater niet in-, maar afstroomt. Bij voorkeur zo inkuilen dat het
snijvlak uit de wind en regenrichting is.
• Voer minimaal 1.5 meter per week. Stem de voersnelheid en de breedte van de kuil op elkaar af.
Maak de kuil max.80 cm hoog; dit voorkomt scheuren of uitzakken van het product.
• Direct na aflevering het product egaliseren en zo snel mogelijk afdekken. Hierdoor wordt de
vorming en besmetting met ongewenste schimmels en bacteriën voorkomen.
• Zorg dat het kuilplastic strak en luchtdicht over het product wordt getrokken, gebruik beslist
onderfolie. Onderzoek en praktijk wijst uit dat dit een substantiële bijdrage levert aan een goede
conservering.
• Voldoende druk: Schimmel ontstaat door intreding van zuurstof net onder het plastic op het
snijvlak, het is daarom van groot belang om zeker op het snijvlak voldoende druk met zand en/of
rubberen mat e realiseren, alleen banden is niet afdoende.
• Laat de kuil 1 tot 2 weken dicht. De melkzuurbacteriën hebben tijd nodig om de kuil te stabiliseren.
• Wanneer u eerder wilt starten met voeren is ons advies om een klein kuiltje apart te leggen en daar
van te voeren.
• Wanneer u bovenstaande teveel werk vindt en u toch gebruik wilt maken van de scherpe prijsstelling
van onze vochtrijke voeders kunnen wij deze ook ingekuild leveren. Aandachtspunten bij levering in Slurf:
-

-

-

Zorg dat er 40 meter ruimte is om te lossen, de slurf is ca 20 meter lang, de vrachtwagen heeft ook 20 m
nodig. Voorkom een slurf met een bocht, dat voert lastig.
Zorg voor een verharde, vlakke, schone ondergrond. Wanneer er vuil, steentjes e.d. onder de slurf zit,
wordt de kans op het scheuren van de slurf groot. Bij een niet verharde, vlakke en schone ondergrond zijn
wij niet aansprakelijk voor de vervolgschade.
Wanneer u niet direct gaat voeren, dan de voorkant en mogelijk achterkant luchtdicht leggen met
zandslurven of zand, anders volgt schimmel en broei.
Bij voeren: Zorg dat het plastic aan de onderkant niet met het snijvlak af te snijden maar min. 2 meter
plastic laten zitten. Dan kunt u met de banden van de shovel/verreiker hierop gaan staan. Hiermee wordt
voorkomen dat het plastic onder de bak opkrult en verfrommeld.
TIP: Leg 2 slurven neer: één om van te voeren en één om te laten conserveren. Hiermee voert u
altijd goed geconserveerd product en zit u nooit zonder!
Alleen levering van volle vrachten.

Vochtrijke producten zijn ook prima als afdekmiddel op gras- of maiskuilen te gebruiken, voorwaarde voor
maximaal rendement blijft goed afdekken. Goed ingekuilde producten zijn lang houdbaar. Goede zorg voor
juiste wijze van opslag is voorwaarde voor een maximaal rendement !

Tel (0252) 536 146

info@bonda.nl

november 2018

