
Inzet van PIONEER sila
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Inzet van PIONEER sila
bij verschillende 

Uitgangs
situatie Normaal

kuilom

Kenmerken BASIS
• Normaal DS-gehalte (meer 30 %)
• Voldoende suiker aanwezig

BASIS
• Laag DS-gehalt
• Voldoende suik• Voldoende suiker aanwezig

BIJKOMENDE OMSTANDIGHEDEN
• Doorgaans geen problemen met broei te 

verwachten
• Verontreiniging laag / normaal 

• Voldoende suik

BIJKOMENDE O
• Bij lichte verontr

(verhoogde RAS
• Extensief bewerg g g

(RAS-fractie minder dan 10 %)
• Niet verregend
• Intensief bewerkt
• Eventueel later gemaaid

• Bij zeer vroege 1
• Neerslag tijdens

Advies PION

Resultaat

• Hogere voeropname en meer productie door 
reductie van verhouting

• Flexibeler maaien door reductie verhouting
• Betere conservering

Mi d k b i

• Zeer snelle en st
• Snel stabiele kui

en minder ammo
• Hoger melkzuura

boterzuur wordt• Minder kans op broei
• Onderdrukking van schimmels

boterzuur wordt 

Aan basis omstandigheden dient ten minste te worden voldaan. Bijkomende omstandig

Uw Pioneer contactpersoon voor meer informatie: Noord- e
Zuid- en 

age inoculanten in gras

eeleisende Droge &

age inoculanten in gras 
uitgangssituaties

mstandigheden
Droge & 

kuiltechnische problemen

te (minder 30 %)
ker aanwezig

BASIS
• DS-gehalte normaal tot hoog
• Hoog suikergehalteker aanwezig

MSTANDIGHEDEN
reiniging 
S-fractie)
rkt

• Hoog suikergehalte

BIJKOMENDE OMSTANDIGHEDEN
• Geen neerslag
• Verwachte broeiproblemen
• Bij later maaien hoog ruwe celstofgehalte oi
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Bij later maaien, hoog ruwe celstofgehalte 
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terke pH-daling
il waardoor minder eiwitafbraak 
oniakvorming  
aandeel waardoor vorming 
onderdrukt

• Puur heterofermente bacteriën produceren 
azijnzuur en propionzuur

• Duidelijkminder kans op broei
• Onderdrukking van schimmels

ge
re

gi
st

re
ed

 o
f i

n 
an

vr
aa

onderdrukt

heden dienen bijkomstig overeen te komen.

®
 H

an
de

ls
m

er
k,

 

en Oost-Nederland: Oscar Koppelman, tel. 06 / 10 34 75 72
West-Nederland: Eugène Houben,     tel. 06 / 51 35 11 33


