Budissa Bagging Benelux “FLEXIBELE OPSLAG & TOP CONSERVERING”

Flexibele opslag en top conservering van voederbieten.
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Hoge capaciteit • Flexibel • Geringe verliezen • Lage kosten • Milieu vriendelijk
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Kenmerken
• Het Budissa systeem is een continue systeem
• Hoge capaciteit +/- 200 ton per uur
• Product wordt direct zuurstofvrij opgeslagen
• Kuil afdekken is niet meer nodig
• Investeren in sleufsilo’s overbodig

Voederbieten kunnen worden ingebagd, de voederbieten worden hierbij zuurstofvrij opgeslagen. Door het inbaggen
van de voederbieten kan er jaarrond worden gevoerd met behoud van voederwaarde. Hierdoor kunt u de koeien
altijd de beste kwaliteit voederbieten voeren. Door het voeren van voederbieten aan de melkkoeien kunnen de
gehalten aan vet en eiwit in de melk stijgen.
Door het inbaggen van de voederbieten kan onafhankelijk van andere gras of maiskuilen de voederbieten worden
gevoerd, hierdoor kan tijdens het voeren van de koeien de hoeveelheid voederbieten worden bijgesteld zodat u de
koeien altijd een optimaal rantsoen kan voeren.
Voordelen van het inbaggen van voederbieten:
 Mogelijkheid tot bijsturen van de hoeveelheid te voeren voederbieten
 Geen problemen meer met de logistiek bij het tezamen inkuilen van mais en voederbieten
 Jaarrond voeren van voederbieten mogelijk

Bij het inbaggen van voederbieten in een baggingslurf moet een product worden toegevoegd, wat het vocht goed
opneemt uit de voederbiet. De afgelopen jaren is goede ervaring opgedaan met het toevoegen van sojahullen aan
de voederbieten tijdens het inbaggen. Sojahullen is een product met een hoge drogestof waarde, sojahullen neemt
daardoor het vrijkomende vocht goed uit op de voederbiet. Dit komt de conservering van de voederbieten in de slurf
ten goede. Tevens is sojahullen een product dat qua eiwit/energieverhouding goed past bij voederbieten. Door het
toevoegen van sojahullen is er tevens minder kans op broei en schimmel in de slurf.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met RosierGreidanus BV.
BUDISSA BENELUX WINSUM (FRL)
Wietze Rosier 06-52505726 Siebren Greidanus 06-19502344
Willem Ludema: 06-20569745

