Agritoontjes September 2020

1 van 7

Subscribe

https://mailchi.mp/04ffa4e77251/agritoontjes-september-2020?e=[UN...

Past Issues

Translate
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen Agriton Group.

September 2020
De zomer is voorbij, het najaarsweer steekt de kop op, en allerlei oogstwerkzaamheden zijn in
volle gang. Ook bij Agriton in Noordwolde zitten wij niet stil. In deze editie van Agriton Journaal
aandacht voor mestadditieven bij het oplossen van het stikstofprobleem en broei in de maiskuil.
Verder hebben wij onze veelbelovende producten uit het Stalpakket in een nieuw jasje gestoken
en beschikken wij sinds deze zomer weer over nieuw en enthousiast personeel op de werkvloer.
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Snijmais is een product dat zich erg goed leent om in te kuilen. Het bevat namelijk veel suikers
en zetmelen, die door melkzuurbacteriën kunnen worden omgezet in melkzuur. Het conserveren
van snijmais gaat hierdoor vrij gemakkelijk, waarmee uw ruwvoer goed beschermt blijft tegen
rottingsbacteriën. Het beschermen tegen broei daarentegen blijkt een lastigere opgave. Hiervan
blijkt ongeveer de helft van alle melkveehouders last te hebben. Het zorgt voor grote nadelen
zoals het verlies van drogestof, voederwaarde en kwaliteit. Drogestofverliezen kunnen al snel
oplopen tot meer dan 10%. Tijd om er eens in te duiken hoe we dit euvel kunnen voorkomen.

Afb. Mais wordt ingekuild met behulp van inkuilmiddel EM Silage®.
Snijmais is een product dat zich erg goed leent om in te kuilen. Het bevat namelijk veel suikers
en zetmelen, die door melkzuurbacteriën kunnen worden omgezet in melkzuur. Het conserveren
van snijmais gaat hierdoor vrij gemakkelijk, waarmee uw ruwvoer goed beschermt blijft tegen
rottingsbacteriën. Het beschermen tegen broei daarentegen blijkt een lastigere opgave. Hiervan
blijkt ongeveer de helft van alle melkveehouders last te hebben. Het zorgt voor grote nadelen
zoals het verlies van drogestof, voederwaarde en kwaliteit. Drogestofverliezen kunnen al snel
oplopen tot meer dan 10%. Tijd om er eens in te duiken hoe we dit euvel kunnen voorkomen.
Wat is broei? Broei is een microbieel afbraakproces, wat grotendeels wordt veroorzaakt door
wilde gisten. Deze gisten verbruiken een deel van de voederwaarde van uw voer en produceren
hierbij warmte. Hierdoor ontstaan drogestofverliezen, maar ook verliezen in smakelijkheid en

7-9-2020 16:44

Agritoontjes September 2020

3 van 7

Subscribe

https://mailchi.mp/04ffa4e77251/agritoontjes-september-2020?e=[UN...

Past Issues

Translate

Wat is de oorzaak van broei? Vaak zijn in een kuilhoop wilde gisten aanwezig in een soort
sluimertoestand. Tijdens het uitkuilen worden deze gisten weer geactiveerd door het indringen
van zuurstof. Gisten gedijen namelijk goed in een zuurstofrijke omgeving. Deze geactiveerde
gisten zorgen vervolgens voor broei.
Hoe kunnen we broei voorkomen? Broei is beter te voorkomen dan te genezen, daarom is het
belangrijk dat men al vanaf de aanvang van het inkuilproces schoon en netjes werkt. Het begint
met het zorgen voor een schone ondergrond bij het inkuilen. Zorg ook voor schone banden
tijdens het aanrijden, om verspreiding van pathogenen te voorkomen. Vervolgens is het
belangrijk om de kuil goed aan te rijden. Broei wordt zoals gezegd veroorzaakt door wilde gisten,
die goed gedijen in een zuurstofrijke omgeving.
Door de kuil goed aan te rijden creëren we een anaerobe (zuurstofarme) omgeving waardoor we
het de gisten moeilijk maken. Ook is het belangrijk dat de mais niet te droog wordt ingekuild. Het
verdient de voorkeur om een drogestofpercentage rond de 34% aan te houden. In de praktijk
komen we echter steeds vaker drogestofpercentages tegen de 40%. Dit is met het oog op broei
helemaal niet wenselijk. Wanneer er minder vocht in de snijmais aanwezig is, plakken de
maisdeeltjes namelijk minder goed aan elkaar. Hierdoor zijn droge kuilen moeilijker aan te rijden.
Gevolg is dat er meer zuurstof in de hoop aanwezig blijft en broei wordt gestimuleerd. Ook kan
de toepassing van grof gehakselde mais een risicofactor voor broei vormen. Tussen grof
gehakselde mais kan immers meer zuurstof blijven zitten. Naast bovengenoemde management
tips, verdient het ook de aanbeveling om te kijken naar een goed inkuilmiddel. Met
inkuilmiddelen is namelijk te sturen wat voor type zuren geproduceerd tijdens het inkuilproces.
Dit kan nuttig zijn aangezien gisten een hekel hebben aan azijnzuur. Het heeft daarom in dit
geval de aanbeveling om een inkuilmiddel in te zetten met zowel melkzuur- als
azijnzuurvormende bacteriën. Deze inkuilmiddelen zorgen door hun azijnzuurproductie voor een
remming op broeiveroorzakende gisten. Tot slot zijn er inkuilmiddelen die naast
azijnzuurvormende bacteriën, ook nog gecultiveerde gisten bevatten.
Gecultiveerde gisten veroorzaken in tegenstelling tot wilde gisten geen broei. Een goed
voorbeeld is het gecultiveerde gist Saccharomyces Cerevisiae. Deze gisten gaan een competitie
aan met wilde gisten, aangezien ze dezelfde voedingsbronnen gebruiken. Door een grote
populatie gecultiveerde gisten in de kuilhoop aan te brengen, beschermt men het ruwvoer dus
nog beter tegen broei.
Een bijkomend voordeel is dat gecultiveerde gisten allerei nuttige stofwisselingsproducten
produceren zoals anti-oxidanten en vitaminen. Deze metabolieten geven een bijdrage aan de
natuurlijke weerstand van het vee en leveren een bijdrage om ontstekingsreacties te
verminderen. Een van de weinige inkuilmiddelen die zowel melkzuurvormende bacteriën,
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uitstekend als broeiremmer, zowel in gras als in mais. De azijnzuurproducerende stammen en
gecultiveerde gisten in EM Silage® zorgen ervoor dat broei de kop wordt ingedrukt. In
onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door het Landbouwcentrum Voor Voedergewassen, blijkt
dat EM Silage® een significant hogere aerobe stabiliteit heeft in vergelijking met verschillende
andere inkuilmiddelen.
Conclusie
Broei is een veelvoorkomend euvel bij maiskuil, met veel negatieve gevolgen. Er zijn gelukkig
goede maatregelen te nemen om broei te voorkomen:
1. Werk schoon en netjes.
2. Kuil niet te droog in (streef naar 34% d.s.)
3. Haksel niet te grof.
4. Rijdt de hoop goed aan.
5. Zet een goed inkuilmiddel in, zoals EM Silage®.
Voor meer info raadpleegt u de EM Silage® folder of uw Agriton adviseur.

Mestadditieven als oplossing voor het
stikstofprobleem
In Nederland is drijfmest een veelgebruikte vorm om mest op te slaan. Het gebruik van drijfmest
is immers heel praktisch: Drijfmest is gemakkelijk op te slaan, gemakkelijk te vervoeren en
gemakkelijk uit te rijden. Hoewel drijfmest erg praktisch is om mee te werken zitten er ook echter
nadelen aan. Het combineren van mest en urine kan namelijk zorgen voor stikstofverlies en een
onaangenaam stalklimaat. De oorzaak hiervan is dat zouten uit de urine, de rijpingsbacteriën in
de mest doden. Als gevolg hiervan kan een rottingsmilieu in de put ontstaan.
In de natuur komt deze rotting nauwelijks voor. In de natuur scheiden koeien hun mest en urine
immers op verschillende plaatsen. De mest bestaat voornamelijk uit ruwvoer dat met behulp van
bacteriën is verteerd in de vier magen van de koe. Nadat de mest de koe verlaat zullen de nog
aanwezige bacteriën in samenwerking met aanwezig bodemleven de mest verder afbreken en
terug geven aan de bodem als voeding. De mest wordt dus geleidelijk bodemvoeding.
De urine daarentegen werkt erg snel. Het bevat snel beschikbare zouten die vrij direct door
(gras)planten kunnen worden opgenomen. De stikstof die aanwezig is in de urine is grotendeels
van minerale oorsprong en bestaat uit ureum en ammonium stikstof.
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Het probleem bij drijfmest is dat de snelle zouten uit de urine, de rijping bacteriën uit de mest
remmen of zelfs doden. Opportunistische rottingsbacteriën kunnen dan de put gaan
overheersen. De rottingsbacteriën zorgen ervoor dat ammonium (NH4) wordt omgezet naar
ammoniak (NH3). Bij dit proces gaat stikstof uit de mest verloren (vervluchtiging). Deze toename
van ammoniak in de lucht zorgt bovendien voor de irritatie van slijmvliezen van mens en dier.
Deze negatieve effecten van stikstofvervluchtiging zijn te voorkomen door de mest te
behandelen met mestadditieven. Door drijfmest te behandelen met een mestverbeteraar zoals
Promest Totaal, gaat de mest namelijk rijpen in plaats van rotten. De mestput wordt
gekoloniseerd met goede bacteriën, zodat rotting bacteriën geen kans krijgen. De vervluchtiging
van stikstof wordt voorkomen en het stalklimaat blijft prettig. Door mest te behandelen met
Promest Totaal kan men tot 12% meer stikstof in de mest houden (4,7 tov 4,2kg per m3). De
stikstofemissies naar de natuur worden dus behoorlijk teruggedrongen, waardoor
mestverbeteraars als Promest een serieuze bijdrage kunnen leveren aan de
stikstofdoelstellingen.
Zie voor meer informatie over de praktische toepassing de Pro-mest Totaal folder, of vraag uw
Agriton adviseur.
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Verder wordt de komende tijd het stalpakket weer actueel. Agriton heeft een breed assortiment
aan producten bestemd voor de kringloop bodem, plant, dier en mest. De folders hebben wij
afgelopen zomer in een nieuw jasje gestoken. Hieronder een opsomming van de producten voor
in de stal. Klik op de naam van het product, om de folder te openen.
Pro-mest Totaal Mestverbeteraar
EM Silage® Gras & Mais Inkuilmiddel
Vulkamin Liboxenstrooisel
TMR Organofresh Broeiremmer
Ostrea® Pensbuffer op basis van zeeschelpenkalkmeel
Toxinebinders

Uitbreiding personeel op diverse afdelingen
Agriton maakt een sterke groei door. En ook in de zomer van 2020 hebben wij nieuwe aanwas.
De volgende mensen zijn onze diverse teams komen versterken:
Andre Schieven, Commercieel Technisch Adviseur.
Janneke Van Olphen, Brouwmeester.
Nynke De Boer, Laborant.
Naomi Groen, Personal Assistant / Directiesecreteresse.
Jildou Landman, Stagiaire.
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