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“ Smakelijke en  
gezonde kuilen  
boosten melkproductie”

Bij bestelling vanaf 10 stuks Feed’MORE’ 
ontvangt u GRATIS een professionele 
thermometer met 150 cm lans t.w.v. 120,-

GRATIS!

“ Smakelijke gezonde kuilen 
boosten melkproductie” 

 

Voordat Jaco Timmer begon met 

Feed’MORE’, gebruikte hij geen 

conserveringsmiddelen in de kuil. 

Na het openen ontstond er echter 

snel broei en volgens de Kuilkenner 

statistieken scoorden de kuilen bij 

lange na niet optimaal. Op advies 

van zijn voeradviseur is drie jaar 

geleden voor het eerst het waterop-

losbare inkuilmiddel, Feed’MORE’ 

van Agriprom, toegevoegd. Sinds het 

gebruik van het inkuilmiddel hebben 

de kuilen van Timmer een optimale 

score in de Kuilkenner.  Als opval-

lend punt noemt Timmer verder de 

smakelijkheid van de kuilen. Die is 

volgens hem toe te schrijven aan de 

propionzuurbacterie die zowel zorgt 

voor broeiremming als het behoud 

van smaak.

H.J. Timmer, Putten
• 96 melkkoeien 

• 56 ha. zandgrond 

• 11 ha. mais 

• 10.000 liter/koe

• vet/eiwit 4,40 - 3,38

“ Sinds gebruik Feed’MORE’ 
zien we een productie-
stijging” 

 

Frank Timmerman uit Dalfsen is 4 jaar 

geleden overgestapt op Feed’MORE’. 

Na de goede resultaten met de gras-

kuil heeft hij ook de mais behandeld 

met de vloeibare variant. “Sinds wij 

de kuilen voeren die behandeld zijn 

met Feed ’MORE’ zien wij een pro-

ductiestijging. Bovendien vreten de 

koeien het graag,” aldus Timmerman 

die in 2014 een nieuw doseersysteem 

voor vloeibare toevoegmiddelen bij 

Agriprom heeft gekocht.

Timmerman, Dalfsen
• 85 melkkoeien 

• 48  ha. klei/ zand grond 

• 10  ha. mais 

• 8.500 liter/koe

• vet/eiwit 4,40 - 3,38

 

Ook bekend van:

www.therapeutischkoebad.nl



SNEL EEN STABIELE KUIL 
DANKZIJ DRIE MELKZUUR-
BACTERIESTAMMEN
Een kuil bevat van nature ongewens-
te micro-organismen die bij hoge pH 
waarden goed gedijen en voerverliezen 
veroorzaken. De verschillende melk-
zuurbacteriën in Feed’MORE’ verlagen 
de pH waarden sneller dan onbehan-
delde kuilen, zodat deze snel worden 

VOORKOM BROEI &  
BEHOUD SMAAK
Zuurstof zorgt voor broei bij uitkuilen 
doordat schimmels en gisten de kans 
krijgen om te gaan groeien. Deze pro-
duceren schadelijke mycotoxinen met 
negatieve effecten op diergezondheid 
en productie. 
Feed’MORE’ ULV / 
WSP bevat een 
uniek propion-
zuur die dit pro-
ces onderdrukt, 
de broei remt en 
tegelijkertijd de 
smaak behoudt.

VOORDELEN FEED’MORE’
• Optimaliseert het fermentatieproces
• Snelle pH daling, betere conservering
• Minder in- en uitkuilverliezen
• Behoudt van meer DS en RE
• Verhoogt de ruwe celstofvertering
•  Bevat geen zuren die machines aan 

tasten

UNIEKE ENZYMTECHNOLOGIE 
De enzymen in Feed’MORE’ ULV en WSP 
hebben een aanzienlijk effect op de ver-
teerbaarheid mét behoud van structuur-
waarde van het gewas. Deze enzymen 
hebben het vermogen om koolhydraten 
vrij te maken uit moeilijk te verteren 
celstructuren in ruwvoeders, zodat deze 
door de pensbacteriën kunnen worden 
benut. De verhoging van de productie 
bij gebruik van Feed’MORE’ is hiervan 
een aangetoond gevolg.  Doordat de 
enzymen koolhydraten beter benutten, 
is er ook bij slechtere weersomstandig-
heden voldoende energie beschikbaar 
voor het conserveringsproces.

PRAKTISCHE ERVARINGEN 
GEBRUIKERS
•  Minder verzakking kuilbulten na 

kuilen (behoud DS)
• Hogere DS opname/koe
•  Meer melk en/of groei (VEM en VEVI 

verhoogd)
• Smakelijke kuilen 
• Lange broeibestendigheid bij uitkuilen
• Minder uitkuilverliezen

Feed’MORE’ zorgt voor optimaal 
geconserveerde kuilen. Bevat 
broeiremmer voor lange stabiliteit en 
enzymen voor optimale voerbenutting.

geconserveerd en de ongewenste micro- 
organismen geen kans krijgen zich 
te ontwikkelen (fig 1). Het voorkomt 
inkuilverliezen en zorgt voor  behoud 
van voederwaarden, resulterend in een 
hogere melkgift en/of besparing op 
krachtvoer.

Stabiliteit Feed’MORE’ 
in uren na opening

pH verloop Feed’MORE’ ULV / WSP bacteriën en geboekte tijdswinst in het conserveringsproces 
Elke melkzuurbactierstam komt in actie op een specifiek pH niveau totdat de kuil stabiel is.
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