
MAXIMAAL  
RENDEMENT 
FEED ´MORE´  
zorgt voor snelle conservering 
& is makkelijk doseerbaar. 

  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De van nature aanwezige ongewenste  micro-organismen 
in  kuilen krijgen  daardoor weinig  kans zich te 
ontwikkelen, wat bijvoorbeeld tot uiting komt door een 
verlaging van het boterzuur gehalte wat veroorzaakt 
wordt door ongewenste bacteriën.  De betere 
voederwaarden in de kuil komen tot uiting in een hogere 
melkgift en/of besparing op krachtvoer. 
 
De rol van de broei remmende bacteriën 
Bij het uitkuilen komt de kuil weer in contact met 
zuurstof waardoor de kans op broei toeneemt. Broei 
veroorzaakt een snel verlies van voederwaarden.  

Door goed aanrijden bij het inkuilen, netjes uitkuilen 
(gladde snijvlakken) en voldoende voersnelheid te creëren 
kunnen de gevolgen van broei tot een minimum worden 
beperkt. Het inzetten van een goed inkuilmiddel met 
broeiremmer, zal broeivorming voor een nog lange 
periode onderdrukken. De  schimmels- en gisten die broei 
veroorzaken produceren 
mycotoxines die schadelijke 
effecten hebben op 
diergezondheid en 
productieresultaten. Het inzetten 
van een inkuilmiddel met 
broeiremmer is daarom altijd aan 
te raden.  
 
De rol van enzymen.  (Alleen in ULV/ WSP formule)  
Bij onderzoek in de UK zijn speciale enzymen ontdekt, die 
een aanzienlijke verhoging van de verteerbaarheid 
realiseren. Deze enzymen hebben het vermogen om 
koolhydraten te scheiden uit moeilijk te verteren 
celstructuren in ruwvoeders, zodat deze door de 
pensbacteriën kunnen worden benut. Aantoonbare 
verhoging van de productie bij gebruik van Feed’MORE’ is 
hiervan het gevolg. Daarnaast zorgen de enzymen er ook 
voor dat er meer suikers beschikbaar komen voor de 
melkzuurbacteriën  ter bevordering van een nog snellere 
conservering. 
 
  

 

Het winnen van een goede kwaliteit ruwvoer vergt 
investeringen in tijd, machines, gewassen, bemesting en 
in de  opslag. Door het  gebruik van Feed’MORE’  zullen 
deze investeringen nog meer renderen. Feed’MORE’ zorgt 
voor de best mogelijke  conservering van uw kuilen. Dit 
resulteert in  een reductie van in- en  uitkuilverliezen, 
betere voederwaarden en een verhoogde drogestof 
opname.   
  
Feed’MORE’ bestaat uit door de Europese Unie 
goedgekeurde componenten waarvan de werking 
wetenschappelijk is bewezen. Wanneer Feed’MORE’ op 
de juiste manier wordt toegediend levert het gebruik dan 
ook bewezen resultaat en rendement op.  
 
De rol van melkzuur bacteriën.  
Melkzuur bacteriën hebben het vermogen  suikers in het 
gewas om te zetten in melkzuur, wat een positief effect 
heeft op de kwaliteit van de kuil. De grote hoeveelheid 
melkzuurbacteriën in feed’MORE’ zorgen er voor dat de 
pH van de kuil snel daalt waardoor de conservering wordt 
versneld.  Door deze snellere  conservering worden 
inkuilverliezen sterk verminderd. Feed’MORE’ bevat 
meerdere melkzuur bacteriestammen, waarbij elke 
bacteriestam een optimaal pH bereik heeft. (fig.1)  

Figuur 1: pH verloop feed’MORE’ ULV/ WSP bacteriën 



 

Uw Distributeur: 

 

VOORDELEN FEED’MORE’  
Optimaliseert het  fermentatieproces 
Snelle pH daling, betere conservering 
Minder inkuilverliezen 
Behoudt van droge stof (DS) totaal 
Behoudt van ruw eiwit (RE) 
Verhoogt de ruwe celstofvertering 
Bevat geen zuren die machines aan kunnen tasten 
 
Praktische ervaringen gebruikers 
Hogere DS opname/ koe 
Meer melk en/of groei (VEM en VEVI verhoogd) 
Visueel groenere kuilen 
Smakelijke kuilen  
Lange broeibestendigheid bij uitkuilen 
Minder uitkuilverliezen 

Feed’MORE’ ULV 
is een wateroplosbaar poeder, verkrijgbaar in 1 liter 
flessen met een inhoud van 83 gram 
bacteriepreparaat. Dit is voldoende voor de 
behandeling van 50 ton silage. Feed’MORE’ ULV kan 
opgelost worden in slechts 1.000 ml water. De 
handige fles zorgt ervoor dat het mengsel gemakkelijk 
kan worden aangemaakt. 
De  vloeibare versies, ULV/ WSP bevatten  een 
propionzuur/azijnzuur  producerende bacteriestam 
voor de broeiremming. 
 
Feed’MORE’ Wateroplosbaar  
Feed’MORE’ wateroplosbaar is verkrijgbaar in potten 
met een inhoud van 175 gram, dit is voldoende voor 
de behandeling van 50 ton gewas. Meng  175 gram 
Feed’MORE’ wateroplosbaar in minimaal 10 liter 
schoon water en zorg hierbij voor een goede 
vermenging. Doseer 1 liter van het mengsel per ton 
gewas. Indien een oplossing in minder water nodig is 
kan contact worden opgenomen met Agriprom voor 
advies. 
 
Feed’MORE’ Granulaat 
1 zak van 20 kilo is voldoende voor 50 ton silage. 
Verdeel 400 gram Feed’more’ granulaat per ton 
silage. Feed’more’ granulaat is doseerbaar via een 
granulaat  doseerapparaat op de hakselaar/ 
opraapwagen. Een goede  verdeling is essentieel.  
Feed’MORE’ granulaat bevat een azijnzuur 
producerende bacteriestam voor de broeiremming 
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Mts. J. Timmer - Putten 
100 melkkoeien  
70 stuks jongvee 
2 robots 
56 ha. zandgrond  
11 ha. mais  
11.000 liter/koe 
Vet 4,40  
Eiwit 3,38 
“productiestijging 4 liter per 
koe per dag” 
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