
BIO-SIL® doseerapparatuur 
 

Kuilverbeteraar BIO-SIL® wordt in vloeibare  vorm toegediend. De gevriesdroogde bacteriecultuur  dient eerst 

opgelost te worden in water waarna het op het gewas  gesproeid kan worden. Er is niet voor granu- laat 

gekozen omdat de resultaten met vloeibare vorm beduidend beter zijn. 

BIO-SIL® wordt geleverd in zakjes van 100 gram. Eén gram BIO-SIL® is goed voor 1 ton produkt. Dit betekent dat bij 

een gemiddelde grasopbrengst van 10 ton per ha één zakje goed is voor ca 10 ha gras. Eén zakje BIO-SIL® dient 

opgelost  te worden  in 50-100 liter water. Het bacteriemengsel dient op het gras gespoten te worden  door 

de hakselaar, ladewagen of zwadhark. Eénmaal opgelost in water blijft het bacteriemengsel 72 uur aktief. 
 

Toediening 

Hakselaar 

De meeste  hakselaars hebben standaard een doseerapparaat voor vloeistof. BIO-SIL® kan dan eenvoudig 

worden opgelost en toegediend. 

 
Ladewagen 

Indien het gras inkuild wordt middels een ladewagen kunt u een originele BIO-SIL® doseerapparaat monteren 

voor op de ladewagen. Onderdeel  van de apparatuur is een regelkastje wat in de trekker gemonteerd dient 

te worden zodat u de toe te dienen hoeveelheid vloeistof eenvoudig kunt regelen. De vloeistof wordt middels 

twee sproeikoppen op het gras gespoten. Dit kan gebeuren op de wiers of in de invoer. 

 
Zwadhark 

Indien u onafhankelijk wilt zijn van de loonwerker of als u verschillende manie- 

ren van inkuilen heeft is een BIO-SIL® doseerapparaat op de zwadhark een hele 

goede  optie. U kunt dan te allen tijde BIO-SIL® toedienen ongeacht de manier 

van inkuilen. Het BIO-SIL® bacteriemengsel dient  gespoten te worden  op de 

plaats waar het gras bij elkaar komt en in een wiers wordt geharkt. Zo wordt 

het bacteriemengsel goed verdeeld en kan het gras zeker nog twee dagen lig- 

gen zonder dat de activiteit ook maar enigszins afneemt. 
 

Apparatuur 

De tank heeft een inhoud van 120 liter zodat 10 – 20 ha per keer kan worden behandeld zonder bij te vullen af- 

hankelijk van de hoeveelheid vloeistof die u toedient. Advies is om bij dosering via de ladewagen minimaal 5 liter 

per ha te doseren en middels een zwadhark minimaal 10 liter per ha. De pomp van het apparaat wordt electrisch 

aangedreven en is eenvoudig aan te sluiten op de spanning  in de trekker.  Op het apparaat zit een doorstroom- 

meter zodat u vanuit de trekker exact kunt zien hoeveel de dosering bedraagt, deze is eenvoudig te regelen mid- 

dels een regelkastje wat in de trekker wordt gemonteerd. 

BIO-SIL® is een natuurlijk product en absoluut niet agressief zodat de apparatuur niet aangetast wordt. Na gebruik 

even met schoon water doorspoelen. 

De doseerappartuur is zeer degelijk en niet storingsgevoelig, dit om problemen tijdens het toedienen te voorko- 

men zodat u vlot kunt doorwerken. 

 
Prijs: € 1090,- excl BTW. 
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