LANDBOUWFOLIE
BOEREN MET

gijs landbouwfolies
Onderfolie

Afdekken van je voederkuil, kroon op je werk

Door je gras- of maïskuil zo optimaal mogelijk af

MegaBarrier

te dekken, zorg je ervoor dat de inkuilverliezen

De zuurstofbarriére van de kuil

minimaal zijn. Een goede landbouwfolie is

•

200 keer minder zuurstof doorlaatbaarheid dan
de standaard

belangrijk om de kwaliteit van je ruwvoer te
behouden.

•

sterke, elastische onderfolie

Voor een goede conservering moet blootstelling

•

erg geschikt voor lasagnekuilen

aan zuurstof tot een minimum beperkt worden.

•

ook onder winderige omstandigheden

Kies een goede kwaliteit onderfolie om mee te

•

stabiele toplaag.

beginnen als basis. Dek daarna de kuil af met een
sterke en elastische folie.

Zuurstof doorlaatbaarheid (universiteit Nottingham)

Wil je naast kwaliteit ook extra gemak? Kies dan

Standaard

MegaBarrier

MegaCombi, met onderfolie en folie op één rol!

5000 cm³/m²/dag

25 cm³/m²/dag
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De voederwaarde (in combinatie met de kwaliteit): linksboven is de kwaliteit uitstekend, met geen verlies van voederwaarde. De
aﬂopende percentages betreffen vervolgens de verliezen in voederwaarde. Te allen tijd is het verlies dus tenminste 10% (in het
meest positieve scenario)

BOEREN MET

gijs landbouwfolies

1. Onderfolie
2. Wandfolie
3. Landbouwfolie
4. Kuilkleden
5. Vastzetten van
de kuil

landbouwfolie

wandfolie

MegaCombi

Wandfolie 0.12

Dubbel afdekken

Extra stevig

•

MegaplastPower en MegaBarrier op 1 rol

•

Voorkomt vochtindringing aan de zijkant van de kuil

•

super sterk

•

extra laag folie op de hoeken

•

extreem zuurstofdicht

•

minder kans op scheuren door schuren .

•

2 folies zijn tegelijkertijd uit te vouwen

•

witte bovenzijde voor koelere kuil.

Kuilkleden
Meganyl

MegaplastPower

Beschermt de kuil

5-laagse landbouwfolie

•

Beschermt tegen vogels, takken, hagel e.d.

•

Extra taai en sterk

•

hoge UV bestendigheid

•

dunner, lichter in gebruik

•

vele jaren gebruik

•

5 grondstof lagen voor top kwaliteit.

•

voorkomt kostbare schade aan de kuil.
Vastzetten van de kuil

Megaleen

Standaard landbouwfolie

Zandslurven

•

Goede trekkracht

Snel en hanteerbaar

•

in diverse lengtes en breedtes leverbaar.

•

Waterdoorlatend

•

hanteerbaar

•

met handvat

•

eenvoudig te vullen met grind of zand

•

hoge UV bestendigheid.
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