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Ecosyl, voor meer melk uit ruwvoer
Niet ruwvoer voeren van dat er geteeld

wordt, maar ruwvoer telen wat de melk-

koeien nodig hebben. Dat is wat veehouders

moeten doen. En dat zodanig inkuilen dat

dit geteelde ruwvoer ook aan het voerhek

benut kan worden.

Elke teelt begint met een plan. Ook de teelt

van ruwvoer. Voor de veehouder is goed

ruwvoer immers de basis voor een optimale

melkproductie. Daarbij speeltt niet alleen

bemesting en het juiste maaimoment een

rol. Ook het inkuilmanagement is van

cruciaal belang om een goed kuilkwaliteit te

krijgen. Daarbij speelt de loonwerker een

belangrijke rol.

Om de inkuilverliezen zo laag mogelijk te

houden en zoveel mogelijk van de voedings-

waarde van het oorspronkelijke gewas te

behouden, is een snelle en efficiënte

conservering van groot belang. Daarom

adviseert Agrifirm om standaard Ecosyl als

inkuilmiddel toe te passen. Ecosyl is één

van de weinige inkuilmiddelen die niet

alleen het inkuilresultaat verbetert, maar

ook de opname van de kuil en de melk-

productie verhogen. Uit internationaal

onderzoek, waaronder ook Nederlands

onderzoek, kwam naar voren dat de koeien

gemiddeld 1,2 kg meer melk produceerden

uit gras waarbij Ecosyl was toegepast

tijdens het inkuilen.

Direct merkbaar effect
> Een snellere conservering waardoor

 er minder eiwit wordt omgezet naar

 ammoniak.

> Een betere ruwvoerkwaliteit dus lagere

 voerkosten.

> Een hogere voeropname door smakelijk

 ruwvoer.

Kortom: meer melk uit ruwvoer!

Ecosyl-assortiment
Ons assortiment inkuilmiddelen, inclusief

doseerapparaten, biedt een uitgebreide

keuze bij verschillende gewassen, inkuil-

methoden en drogestofgehaltes. Daarbij

gelden aantrekkelijk loonwerkprijzen.

Onze loonwerk- en ruwvoerspecialisten

helpen graag bij de juiste keuze uit het

Ecosyl-assortiment. Of bij de aanschaf

van een doseerapparaat.

Agrifirm heeft alle kennis en producten

in huis om de ruwvoerteelt bij de melkvee-

houder succesvol te maken.

Wij willen je als loonwerker ondersteunen

door:

> Bij veehouders nadrukkelijk te wijzen op

 het belang van een goed inkuilmanagement

> Standaard Ecosyl te adviseren bij inkuilen

> Aantrekkelijke kortingen op de aanschaf

 van doseerapparatuur

> Een Ecosyl actie 10+2 gratis.

 Deze actie loopt tot 15 mei 2022.

Ecosyl is te bestellen via de BestelApp, Mijn Agrifirm of via de Klantenservice:  

Regio Noord T 088 488 29 70 of Regio Zuid T 088 488 29 72. 

Raadpleeg voor meer informatie je adviseur of kijk op www.agrifirm.nl/ecosyl


