
 

 

 
Ecosyl vloeibaar & Ecosyler 
 
 
Meer dan 1000 ton  hakselen zonder de voorraadtank bij te vullen, dat is mogelijk met het nieuwe Ultra Laag 
Volume systeem van Ecosyl: De Ecosyler.  
Uit onderzoek blijkt dat met een dosering van 20 ml Ecosyl 50 & 100 per ton dezelfde hoeveelheid 
melkzuurbacteriën toegevoegd kan worden als met de traditionele methode, namelijk 1 miljoen per gram gras. 
Deze hoeveelheid is goed voor een maximaal resultaat: tot 1,2 kg melk per koe per dag extra. 

 
 

DE ECOSYLER 

Het Ecosyler doseerapparaat is uitgerust met de 

nieuwste technologie om een zeer lage dosering 

toe te passen. De 20 liter tank is met een roestvrij 

stalen frame snel en eenvoudig op de hakselaar te 

bevestigen.  

Het bedieningskastje kan  in de cabine op elke 

gewenste plaats worden geplaatst.  

 

Het systeem is reeds standaard ingesteld om 

Ecosyl vloeibaar met een dosering van 20 ml/ton 

toe te dienen. Met de knop aan de zijkant van het 

bedieningskastje kan de chauffeur het aantal 

tonnen per uur traploos instellen. Dit kan op het 

scherm worden afgelezen evenals het aantal liters/uur en, indien gewenst, ook de hoeveelheid Ecosyl wat is 

gebruikt.  

 

DOSERING ECOSYL VLOEIBAAR 50&100 

De dosering van 20 ml per ton met dit systeem heeft een even nauwkeurige verdeling van de MTD/1 bacteriën op 

het gewas dan de standaard doseerapparaten voor Ecosyl in granulaat en/of vloeibare vorm.  

Met één fles Ecosyl 100 opgelost in 2 liter water kan 100 ton gewas worden behandeld. Ecosyl 50 vloeibaar dient 

opgelost te worden in 1 liter water. 

Ecosyl vloeibaar kan gebuikt worden voor alle traditionele vloeibare doseersystemen. 

 

 

MEER INFORMATIE 

Neem voor meer informatie contact op met uw specialist of bel Agrifirm T (088) 488 10 12.  

Meer informatie vindt u ook op www.agrifirm.com/feed 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
HOUDBAARHEID ECOSYL VLOEIBAAR 50&100     
Een ongeopende fles kan op een koele, droge plaats  

tot 18 maanden worden bewaard.  

De tankoplossing blijft 2 dagen stabiel bij kamertemperatuur  

en kan tot 10 dagen in een koelkast worden bewaard zonder verlies  

van werkzaamheid. Het is heel eenvoudig om de inhoud van de  

Ecosyler tank af te tappen in de originele flessen.  

Deze flessen kunnen in een koelkast worden bewaard.  

Op deze manier gaat er geen product verloren.   

 

 
 
 
 
MEER MELK UIT RUWVOER  

Ecosyl geeft meer melk uit ruwvoer dan elk ander inkuilmiddel.  

Uit onderzoek van 15 melkproductieproeven blijkt 1,2 kg melk  

per koe per dag extra! 

Daarnaast geeft Ecosyl een hogere drogestof opname en een beter 

verteerbare kuil. Kortom meer melk uit ruwvoer. In de grafiek  

hiernaast wordt de pijlsnelle pH daling weergegeven,  

enerzijds door de één miljoen melkzuurbacteriën per gram gras 

en anderzijds door de unieke MTD/1 bacteriën die het gehele  

pH traject kunnen bewerken. 

 
 

 
 
 
 
KORTOM     

> Hogere melkproductie, meer melk uit ruwvoer 

> Goede kwaliteit kuil 

> Minder inkuilverliezen 

> Elke euro betaalt zich 3 tot 4 keer terug 

> Arbeidsbesparing 

> Veel tevreden gebruikers 

> Ecosyl is wereldwijd onderzocht door onafhankelijke instituten 

 

 

 

MEER INFORMATIE 
Neem voor meer informatie contact op met uw specialist of bel Agrifirm T (088) 488 10 12.  
Meer informatie vindt u ook op www.agrifirm.com/feed 

 


