
 
 

 

Keuzeschema inkuilmiddelen voor 
gras 
 
Een inkuilmiddel zorgt voor een betere conservering en het voorkomen van broei. Welk inkuilmiddel het beste 

past bij jouw gras hangt af van de graskwaliteit en manier van inkuilen. We hebben een handig schema voor je 

opgesteld, waarmee je het beste middel voor jouw gras bepaalt.   

 

 

Ecosyl liquid of Ecosyl dry: positief effect op conservering 

De melkzuurbacteriën in Ecosyl dragen bij aan een snelle conservering van de kuil en daarmee minder 

inkuilverliezen en een hogere voederwaarde. Ecosyl Dry kun je met een granulaatdoseerapparaat doseren. 

Ecosyl Liquid is geschikt voor vloeibare dosering. Beide verpakkingen zijn geschikt voor 50 ton te behandelen 

kuilgras, dit komt overeen met gemiddeld 5 hectare. Uit de resultaten van 15 melkproductieproeven blijkt dat 

Ecosyl een 5% hogere drogestofopname kan opleveren en daarmee 1,2 kg meer melk per koe per dag. 

 



 
 

 

 

 

 

DA Ecostable: naast conservering ook broeiremming 

JDA Ecostable bevat, naast alle ingrediënten van Ecosyl, kaliumsorbaat. Dit zout draagt bij aan broeiremming en 

werkt effectief tegen gisten en schimmels. Dit helpt om broei om te voorkomen en de kuil langer stabiel te 

houden. Dit effect blijft zelf na het openen van je graskuil zichtbaar. DA Ecostable is geschikt voor 50 ton te 

behandelen kuilgras, dit komt overeen met gemiddeld 5 hectare. 

 
 

Ecocool 

Ecocool is zeer geschikt voor kuilen die broeigevoelig zijn. Dit inkuilmiddel combineert twee unieke 

bacteriestammen in één behandeling; melkzuurvormende bacteriën dragen bij aan een betere fermentatie en 

melk- en azijnzuurvormende bacteriën om het risico op broei te verkleinen. Ecocool is alleen beschikbaar in een 



 
 

 

vloeibare toepassing. Met de ULV Ecosyler of ander vloeibaar doseerapparatuur kun je Ecocool, tijdens het 

hakselen, toevoegen aan het gras. 

 

Advies op maat 

Wil je graag eens sparren over een passend inkuilmiddel voor jouw graskuil? Bel dan gerust eens naar onze 

klantenservice T 088 488 10 11. Ook voor je bestellingen van kuiltoevoegmiddelen kun je hier terecht.  

 


