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PIONEER® 11B91  
Speciale inoculant voor CCM en geplette mais   
 
BREDA, 28. juli 2014 _ Na uitvoerige beproeving in het buitenland brengt DuPont Pioneer Nederland 
nu ook in ons land een Inoculant op de markt speciaal bedoeld voor CCM en geplette mais: 
PIONEER

® 
11B91. In Nederland is PIONEER

® 
11B91 afgelopen jaar op verschillende (varkens) 

bedrijven getest en de ervaringen zijn positief. PIONEER
® 

11B91 heeft een sterke remming op broei- 
en schimmelvorming. Belangrijk verschil met bestaande inoculanten die broei en schimmels 
onderdrukken is, dat bij inzet van PIONEER

® 
11B91 ook het melkzuurgehalte van de CCM iets wordt 

verhoogd. Vooral bij varkens betekent een hoger melkzuurgehalte doorgaans gezondere dieren. Het is 
ook om deze laatste reden dat Pioneer verwacht dat inoculanten de plaats van zuren in CCM op veel 
bedrijven zal overnemen. 
  
Op diverse plaatsen is afgelopen seizoen met behulp van een infrarood camera bepaald of er 
warmteontwikkeling aan het snijvlak van de CCM kuil plaatsvond. Met deze methode werd de 
effectiviteit van PIONEER

®
 11B91 vastgelegd. 

 

  

Fig 1: CCM Kuil behandeld met PIONEER
® 

11B91   Fig 2: Appli-Pro
®
 Basic doseerapperatuur geschikt voor CCM 

 

 

DuPont Pioneer, dochterbedrijf van DuPont, werd opgericht in 1926 en is nu wereldleider op het gebied van ontwikkeling en productie 
van zaaizaden voor de landbouw. De hoofdvestiging bevindt zich in Des Moines, Iowa in de Verenigde Staten. 
  
DuPont Pioneer ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten 
voor klanten in bijna 70 landen. 

Dupont is een bedrijf dat zich richt op producten en diensten die op een wetenschappelijke manier zijn ontwikkeld. Sinds 1802 gebruikt 
Dupont wetenschap om oplossingen aan te reiken voor een betere, veiligere en gezondere wereld voor mens en dier. 
DuPont is in meer dan 90 landen actief en biedt een breed palet van innovatieve producten en diensten aan voor verschillende markten 
met toepassingen in landbouw en voeding, bouw en constructie, en communcatie en transport. Voor meer informatie: www.dupont.com 
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