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GEZOND RUWVOER
Iedere boer weet dat goed en gezond ruwvoer belangrijk is voor probleemloos 

melken en een goede melkproductie. Ruwvoer afkomstig van 50 tot 100 hectare 

gras- of maïsland heeft al snel een waarde van 65.000 tot 130.000 euro. De  

uitdaging voor de boer is om dit ruwvoer om te zetten in melk. In deze folder  

leest u hoe u maximaal rendement haalt uit uw gras. 

VERANDERINGEN IN (VOORJAARS)GRAS 
De samenstelling van gras in Nederland is tussen 1996 en 2016 enorm veranderd:  

1996 2016

Droge stof (ds %) 42,5 46,7

Ruw Eiwit (gr/kg ds) 207 168

Suiker (gr/kg ds) 56 129

VCOS (%) 76,6 80,1

VEM-waarden (gr/kg ds) 877 959

Bron: BLGG/Eurofins

De ontwikkelingen hebben een grote invloed op de conservering in de kuil,  

de broeigevoeligheid en hoe de koe uiteindelijk reageert op de graskuil. De energie  

komt nu sneller dan voorheen beschikbaar voor de bacteriën in de kuil en de koe.  

Het gras is sneller verteerbaar, maar de graskuilen zijn nu door meer droge stof  

en veel meer suikers gevoeliger voor broei en schimmel. 

GISTEN, SCHIMMELS EN MYCOTOXINEN BEDREIGEN GEZONDHEID MELKVEE
Gisten en schimmels in gras zijn niet nieuw. Ze zitten van nature op het gewas. Vervuiling 

met zand en/of mest zorgt echter voor een explosieve groei. Als er dan ook nog teveel 

lucht in de kuil zit en er zijn veel makkelijk beschikbare voedingsstoffen, dan zijn de gisten 

en schimmels moeilijk af te stoppen. De schimmels kunnen vervolgens weer mycotoxinen 

produceren wat tot gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen kan leiden. Uit een 

onderzoek van Windle and Kung, waarin zij een ‘vervuild’ en een ‘schoon’ rantsoen met 

elkaar vergeleken, bleek een vervuild rantsoen grote gevolgen te hebben:

  Bij een vervuild rantsoen is sprake van ruim 1 kg lagere opname van droge stof 

(vergelijkbaar met ruim 2 kg minder melk);

 616 keer meer gisten in een vervuild rantsoen;

-      Hiermee ook 616 keer meer gisten in de pens;

-      Tot 33% vermindering van de verteerbaarheid van het rantsoen;

-    Slechtere rantsoenefficiëntie;

-    Hogere voerkosten.

 Gisten zorgen voor de 1e opwarming van de kuil wat tot een toename van 

schimmels leidt.

Bron: Windle and Kung, 2013
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Uit Nederlands onderzoek blijkt verder dat: 

       50-60% van de Nederlandse veestapel last heeft van schimmels  

en mycotoxinen in het ruwvoer;  

Bron: Professor Fink Gremmels, Universiteit Utrecht.

  van 130 bedrijven 70% last heeft van een besmetting met Aspergillus Fumigates. 

Bron: Carl Koch, Eurolab te Deventer 2014

Samenvattend, de aanwezigheid van schimmels en mycotoxinen resulteert in:

 Slechtere vertering en daarmee slechtere rantsoenefficiëntie;

 Dunne mest;

 Gezondheidsproblemen en vruchtbaarheidsproblemen.

IN- EN UITKUILMANAGEMENT
Een maximale hoeveelheid melk uit uw graskuil halen en schimmels en  

mycotoxinen zoveel mogelijk voorkomen, vraagt goed in- en uitkuilmanagement.  

Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Inkuilen

  Schone kuilplaten en sleufsilo’s zijn belangrijk voor het slagen van de 

conservering;

  Vermijd zand en verontreiniging in de kuil om verlies van kwaliteit te  

voorkomen en de kans op schimmels te verminderen;

  Voor een goede conservering is het verstandig om met uw graskuil onder  

de 50% droge stof te blijven;

    Zorg voor een korte veldperiode, de periode dat het gemaaide gras  

op het veld ligt (maximaal 2 dagen);

  Breng lagen van maximaal 30 centimeter aan voor  

een maximale druk per laag;

 Kuil het liefst in op het koudste moment van de dag;

 Zorg voor maximale en continue druk op de kuil;

 -       De vuistregel is dat het gewicht op de kuil gelijk is aan  

de aanvoersnelheid in tonnen vers product per uur x 0,5.  

Voert u 50 ton per uur aan? Dan moet het gewicht op de kuil  

dus 25 ton gewicht zijn;

 -      De vuistregel is dat de aanrijtijd 1 minuut per ton vers product is.  

Voert u 50 ton product aan? Dat betekent 50 minuten aanrijden;

 -     Zorg voor gewicht of druk op de kuil met bijvoorbeeld zand,  

banden of slurven.

  Sluit na het inkuilen de kuil zo snel mogelijk luchtdicht af.  

Een combinatie van onderfolie en gangbare folie geeft goede resultaten.



Uitkuilen

 Hanteer de volgende voersnelheid:

 -       > 1,5 meter per week in de winter;

 -      > 2 meter per week in de zomer.

 Zorg voor een glad snijvlak en verwijder losse voerresten.

Hoge dichtheid

Een belangrijk onderdeel van het inkuilmanagement is het realiseren van een 

hoge dichtheid, minimaal 260 kg ds/m3. Lucht (zuurstof) moet uit de kuil.  

Bij te veel lucht is het klimaat ideaal voor slechte micro-organismen. Het streven 

is om maximaal 290 liter lucht per kubieke meter over te houden (gele lijn in de 

onderstaande grafieken). Bij 35% droge stof moet je op 260 kg droge stof per 

kubieke meter uitkomen om beneden die 290 liter lucht per kubieke meter te 

blijven. Het volume lucht bedraagt dan 286 liter per kubieke meter en blijft dus 

binnen het maximum. Bij 45% droge stof en een dichtheid van 260 kg droge stof 

per kubieke meter zit er te veel lucht in de kuil, namelijk 451 liter.

 

Hoe droger het gras, hoe hoger de dichtheid moet zijn om de hoeveelheid lucht 

terug te dringen. In de praktijk zijn hoge dichtheden meestal niet haalbaar.  

De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de aanvoersnelheid niet in verhouding 

staat tot het gewicht op de kuil. 

1m3 van de silo is gevuld met: 1m3 van de silo is gevuld met:
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GROOT PRAKTIJKONDERZOEK GRASKUILEN 2016
In 2016 heeft Van Iperen in samenwerking met Groeikracht BV (inclusief 4 

aangesloten loonbedrijven) en Lallemand een groot praktijkonderzoek naar 

graskuilen uitgevoerd. Bij 26 veehouders werden 27 kuilen geanalyseerd. 

In een korte tijd moet er veel gras worden ingekuild. De aanvoersnelheid ligt in de 

praktijk vaak op 30-60 ton per uur. Het benodigde gewicht op de kuil is dus 15-30 

ton. Een shovel weegt ongeveer 15 ton. Daarmee is 260 kg ds/m3 niet haalbaar. 

Uit het onderzoek bleek dat 67% van de kuilen niet de gewenste dichtheid 

realiseerde. Een goed inkuilmiddel kan dan uitkomst bieden.

In de volgende grafieken is goed te zien wat de impact van een kuilmiddel is 

op melkzuur, azijnzuur en propionzuur. Per type zuur is de vergelijking gemaakt 

tussen het gebruik van Lalsil Combo, een middel van een andere producent en 

geen middel. In het praktijkonderzoek behaalt Lalsil in alle drie de gevallen de 

hoogste score in melkzuur, azijnzuur en propionzuur. Dit resulteert vervolgens  

in de beste conserveringsindex en de laagste broeigevoeligheid.
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VOORKOM BROEI EN SCHIMMELVORMING 
Schimmels vermenigvuldigen zich razendsnel onder warme en vochtige 

omstandigheden. Het is daarom van belang broei, zowel in de kuil als aan 

het voerhek, te voorkomen. 

Gisten zijn verantwoordelijk voor temperatuurstijgingen. De gisten zijn te doden 

met azijnzuur. Schimmels kunt u aanpakken met propionzuur. Propionzuur komt 

uit 1,2-propaandiol. Als 1,2-propaandiol in aanraking komt met zuurstof bij het 

openen van de kuil bevordert dit de aanmaak van propionzuur.

Het inkuilmiddel Lalsil Combo is een product waaruit de bacteriën zowel 

melkzuur als azijnzuur produceren. Ook wordt er 1,2-propaandiol geproduceerd 

dankzij de bacteriestam Lactobacullis Buchneri 40788. Hiermee kunt u dus broei 

én schimmelvorming voorkomen.

In 95% van de Nederlandse kuilen is Lalsil Combo het meest geschikte middel. 

Voor gras dat te lang is geworden (> 5500 kg ds/ha) of erg veel lignine bevat is 

Lalsil Dry het beste product. De enzymen in Lalsil Dry zorgen in lang en taai gras 

voor het beter beschikbaar maken van de suikers, die als voeding dienen voor de 

bacteriën. 

MEER MELK UIT UW GRASKUIL MET LALSIL COMBO OF LALSIL DRY
Met Lalsil inkuilmiddelen is er minder kans op broei en schimmelvorming in uw 

graskuil. Daarmee zorgt u voor een gezondere en frissere graskuil en meer melk 

uit uw gras. 
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LALSIL INKUILMIDDELEN VOOR GRAS

Product

Toepassen Gras: tot 5.500 kg droge 
stof per hectare
Normale botanische 
samenstelling
25-55 % drogestof-
gehalte

Gras: > 5.500 kg droge 
stof per hectare
Beheersgras
25-55 % drogestof-
gehalte

Enzymen Nee Beta-Glucanase 
(MUCL 39199)
Xylanase
(MUCL 39203)

Conserveringsbacteriën Lactobacillus Plantarum 
(CNCM MA18/5U)

Pediococcus Acidilactici
(CNCM 18/5M)

Broei- en schimmelwerende 
bacteriën

Lactobacillus Buchneri
(NCIMB 40788)

Lactobacillus Buchneri
(NCIMB 40788)

Inhoud sachet 100 gram 100 gram

Dosering 1 gram per ton ruwvoer 2 gram per ton ruwvoer

Behandelde tonnen per sachet 100 ton 50 ton

Dosering per gram ruwvoer 100.000 cfu Plantarum
200.000 cfu Buchneri

100.000 cfu  Acidilactici
150.000 cfu Buchneri

Resultaat conservering ++++ ++++

Resultaat broei- en 
 schimmelremming

++++ +++

Verteerbaarheid 0 ++

Resultaat ondersteunen 
 pensgezondheid

++++ +++

Combo
® ®

De samenstelling van Lalsil is aangepast aan onafhankelijke studies en Nederlandse 

 omstandigheden. De kwaliteit van de bacteriën wordt onafhankelijk getest door European 

Food and Safety Authorities (EFSA). Lalsil middelen bevatten alleen bacteriën die onder 

alle omstandigheden goed zijn bevonden door EFSA.



  +31 (0)186 57 88 88

 info@iperen.com

 www.iperen.com

GROEISPECIALIST 

Al generaties lang zorgt 

Van Iperen als Nederlands 

familiebedrijf met haar 

partners en klanten voor  

de groei van gezonde en 

renderende gewassen. 

Kennis en toepassingen  

van de schakels bodem, 

bemesting, gewas, en 

in-/uitkuilmanagement zijn 

cruciaal voor het rendement 

van de veehouderij. Het is 

onze uitdaging en passie om 

samen met onze partners 

te komen tot een optimaal 

ruwvoerproces.

Postadres:

Postbus 1333

3260 AH Oud-Beijerland

Van Iperen BV

Smidsweg 24

3273 LK Westmaas

Uw leverancier:


