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SiloSolve®FC
Dé kuilverbeteraar

 
Vragen? 
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze  
klantenservice: herkauwers@forfarmers.eu • T +31 (0)88 024 8010

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl/silosolve

TERRA+ 
Goed in- en uitkuilen is een essentiële schakel in Terra+, de totaalaanpak van 

ForFarmers voor meer melk uit ruwvoer.

Meer melk uit ruwvoer



SiloSolve FC: koeler, smakelijker en beter kuilvoer

SiloSolve FC is een doorbraak in kuilverbetering, met minimaal 4 belangrijke 
voordelen voor elke veehouder: 

Het plezier van een een kuil zonder broei
Alleen al afrekenen met ergernis over broei en grote hoeveelheden voerresten is  
genoeg reden om SiloSolve FC in te zetten. SiloSolve FC houdt uw kuilgras en mais tot 
ver in het seizoen koel, fris en smakelijk.

Het gemak van één middel voor gras en mais
Ingewikkelde middelenkeuzes zijn verleden tijd. Met SiloSolve FC hebt u één en 
hetzelfde middel voor gras en mais, inzetbaar vanaf 25 tot 55 procent drogestof.  Dat 
maakt ook de toepassing een stuk eenvoudiger voor zowel uzelf als voor de loonwerker.

Koeien genieten van smakelijk en fris kuilvoer
Veehouders die SiloSolve FC in 2017 hebben ingezet zijn verrast hoe lang het voer fris en 
smakelijk blijft, zelfs bij een lage voersnelheid. Geen wonder dat de koeien het graag 
vreten en nauwelijks resten laten liggen. 

Beter behoud van voederwaarde is meer melk uit ruwvoer!
U ziet het niet met het blote oog, maar het gebeurt wel: dankzij de snelle conservering 
waar SiloSolve FC om bekend staat, blijft kostbare voederwaarde veel beter behouden.. 
Door de smakelijkheid van het ruwvoer zullen de koeien die extra voederwaarde 
bovendien maximaal benutten voor melkproductie.  En dat is pure winst!

Wat verdien je met betere conservering en minder 
broeiverlies?  

Kuilen met SiloSolve FC behouden veel beter hun voederwaarde. Dit is te danken aan de 
uitzonderlijk snelle conservering waar SiloSolve FC om bekend staat. Ook bij kuilen die 
er op het oog prima uitzien kan dat een groot verschil maken. 
Vermindering van conserverings- en broeiverliezen van 15% naar 5% geeft op een 
bedrijf met 100 melkkoeien, 40 hectare gras, 10 hectare mais, bij een waarde van  
€ 0,15 per kg drogestof voor ruwvoer en een melkprijs van € 0,30 per kg/melk een extra 
voerwinst van ruim € 9.000,-.
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“Na goede ervaringen met SiloSolve FC in de mais, 
gebruiken we het sinds vorig jaar ook in de graskuil. 
Het voer komt nu uit de kuil zoals ik het wil: zonder 
broei, schimmel of andere narigheid. Het is echt 
opvallend hoe lang het voer vers, koud en smakelijk 
blijft voor de koeien.”

“Sinds we SiloSolve gebruiken blijft het voer koel en 
vers, ondanks een lage voersnelheid. Je ziet aan de 
koeien dat ze het graag eten. Ze zoeken niet meer in 
het voer en laten vrijwel niets liggen. 
Schimmelvorming op de betonlaag van de 
voergang zien we ook niet meer.”

Martijn Jansen, 
melkveehouder in Zenderen

Taco Reimert, 
melkveebedrijf Wijnhout in Wijhe

Bereken snel en gemakkelijk úw potentiële rendement met SiloSolve®FC:
www.kuilculator.nl


