RUWVOERVERBETERAAR
VOOR ENERGIERIJKE
GEWASSEN
Powered by L. hilgardii CNCM I-4785
en L. buchneri NCIMB 40788
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BETER RUWVOER IS JOUW KEUZE MET MAGNIVA PLATINUM 1

DE NIEUWE STANDAARD VOOR FERMENTATIE EN BROEIREMMING
Het is een uitdaging om van gewassen met hoge
energiewaarde, zoals snijmais, een kuil te maken die
ook na opening stabiel blijft. Onbehandelde en
ongecontroleerde fermentatie van energierijke gewassen
kunnen leiden tot:
•
•
•

aanmerkelijk verlies van drogestofgehalte
kuilen met lage energiewaardes
grote verliezen door broei

MAGNIVA Platinum 1 is - met de gepatenteerde
Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 - een unieke, nieuwe
bacteriestam. Het is de nieuwe standaard voor een
betere maiskuil, hogere opname en gezond meer melk.
Deze nieuwe bacteriestam helpt jou met:
•	
betere geur en smaak van het gewas
• sneller de pH te verlagen
•	
minder groei van gisten en schimmels
•	
hogere opname en meer melk

De bacteriën in MAGNIVA Platinum 1 sturen het fermentatieproces voor
een snelle stabiele kuil, minder broei en schimmels en betere geur.

SAMEN BETER: L. HILGARDII CNCM I-4785 EN
L. BUCHNERI NCIMB 40788
De krachtige combinatie van de nieuwe bacteriestam L. hilgardii CNCM
I-4785 met de bewezen L. buchneri NCIMB 40788 levert een ongeëvenaarde
verbetering aan het beperken van in- en uitkuilverliezen. In MAGNIVA
Platinum 1 worden deze twee bacteriestammen gecombineerd. Hierdoor
is uw kuil bij sluiting na 15 dagen stabiel. Ook op de lange termijn blijft de
kuil langer stabiel. Dit biedt u meer flexibiliteit wanneer de voervoorraad
beperkt is. In plaats van 60 dagen kunt u al na 15 dagen de kuil openen en
opvoeren aan uw dieren.
BACTERIESTAM

VOORDELEN

L. hilgardii
CNCM I-4785

Vermindert broeigevoeligheid al na 15 dagen.
In combinatie met L. buchneri NCIMB 40788

L. buchneri
NCIMB 40788

Vermindert broeigevoeligheid na 30 dagen,
voorkomt verliezen. Zorgt voor meer energie
en eiwit in het voer.
In combinatie met L. hilgardii CNCM I-4785
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SNELLER EEN STABIELE KUIL
Stabiliteit bij opening na 15 en 30 dagen

•	
15 dagen na het inkuilen is er met
MAGNIVA Platinum 1 een verbetering
van uitkuil stabiliteit van 18 uur

•	Vergeleken met de met L.buchneri NCIMB
40788-behandelde kuil verbeterde
MAGNIVA Platinum 1 de uitkuil
stabiliteit met 21 uur en 26 uur.
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•	Na 30 dagen was de stabiliteit verbeterd
met 24 uur.
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LANGER EEN STABIELE KUIL
Stabiliteit bij opening na 100 en 250 dagen
•	Zowel bij 100 als 250 dagen na inkuilen
lieten de met MAGNIVA Platinum 1
behandelde maiskuilen een verbeterde
stabiliteit zien.

365
Tijd in uren

•	Na 100 dagen was de stabiliteit verbeterd
met 50 uur, vergeleken met onbehandelde
kuil, en met 28 uur ten opzichte van
L. buchneri behandelde kuilen.
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MEER EN BETER RUWVOER MET EEN HOGERE VOEDERWAARDE
Gisten populatie

•	
MAGNIVA Platinum 1 vermindert de gist
populatie vanaf dag 15, vergeleken met
de onbehandelde kuilen en de L. buchneri
behandelde kuilen.
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MAGNIVA PLATINUM 1 IS EEN RUWVOERVERBETERAAR
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MAGNIVA PLATINUM 1: MET HC TECHNOLOGY

e a p p li c a

Vandaag de dag willen we sneller kunnen hakselen. Om aan deze
behoefte te kunnen voldoen heeft Lallemand Animal Nutrition de HC
Technology ontwikkeld. Deze techniek in MAGNIVA Platinum 1 levert de
volgende voordelen op tijdens het hakselen:
•	betere homogeniteit

•	hogere stabiliteit

•

hoge oplosbaarheid

•

geen bezinkingsproblemen

•

makkelijker bijvullen van
het doseersysteem

•

goedgekeurde technologie
voor laag volume doseersystemen

Lallemand’s HC technologie – in MAGNIVA Platinum 1 – biedt efficiëntie
en gebruiksgemak.

ONZE GARANTIE
Lallemand Animal Nutrition’s kwaliteitscontrole is een van
de beste in de wereld. De productielocaties volgen strikt
allesomvattende kwaliteit management systemen om de
veiligheid en kwaliteit te garanderen.
MAGNIVA Platinum 1 is beschikbaar in sachets van 50 ton en 200 ton.
Om de kwaliteit en houdbaarheid van het product te waarborgen is de
verpakking zorgvuldig gekozen.

DE MAGNIVA PLATINUM PRODUCTEN VERBETEREN UW RUWVOERKWALITEIT EN -KOSTEN
1 TECHNOLOGIE:
Heterofermentative bacteriën
Voor energierijke gewassen

2 TECHNOLOGIEËN:
Heterofermentative bacteriën
Homofermentative bacteriën
Voor CCM, suikerrijke grassen
en andere energiegewassen

3 TECHNOLOGIEËN:
Heterofermentative bacteriën
Homofermentative bacteriën
Enzymen
Voor grassen en vlinderbloemigen

Heterofermentative bacteriën
(azijnzuurvormende bacteriën)

Stuurt de fermentatie in de juiste
richting, waardoor broei en bederf
wordt voorkomen
Homofermentative bacteriën
(melkzuurvormende bacteriën)

Zorgen voor een snelle pH daling en
snellere conservering

Enzymen
Helpt plantaardige vezels af te breken
voor een betere verteerbaarheid en
voeding vrij te maken voor bateriën

Volg altijd de aanwijzingen op het etiket: het gebruik van deze kuilverbeteraar is geen compensatie voor slecht in- en uitkuilmanagement. Correcte opslag en gebruik is belangrijk voor de effectiviteit van het
inkuilmiddel. Producten moeten gekoeld worden opgeslagen en de verpakking moet in één keer worden gebruikt. Ga naar www.beterruwvoer.nl voor de laatste informatie over in- en uitkuilmanagement.
Referenties: beschikbaar op aanvraag.
©2019. MAGNIVA is een van de geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Lallemand Inc. Niet alle producten zijn in alle markten beschikbaar
en ook zijn niet alle claims in alle regio’s toegestaan.
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