
 

 

 

 
 

 

De vorming van boterzuur blijft een actueel onderwerp. 

Belangrijkste oorzaak van boterzuurvorming is naast 

verontreiniging met mest een hoge Ruw as fractie (RAS)  in 

de kuil; ofwel een hoger aandeel grond in de kuil. De effecten 

van een hogere RAS fractie vertalen zich vaak in een lagere 

melkproductie.  Dit wordt dan in de praktijk gecompenseerd 

met (duur) voer wat dan weer een negatief effect heeft op de 

kringloopwijzer. Boterzuur in de melk betekent dat de 

kaasproductie ernstig verstoord kan worden. 

 

 

Hoe kunnen we boterzuurvorming  in de kuil voorkomen?                                     
Hygienisch werken tijdens de oogst is belangrijk bij het voorkomen van boterzuur in de kuil. 

Belangrijke maatregelen zijn: 

- bestrijding van mollen  

- oogstmachines vlak afstellen; op de verharding 

- niet te kort maaien (> 6 cm) 

- schoon werken in en op de kuil 

Een snelle conservering (pH-daling) is ook van belang bij het onderdrukken van boter-

zuurvorming. De onderstaande tabel toont nog eens het effect van Pioneer Inoculanten op de 

ontwikkeling van boterzuur in een kuil met een hogere RAS fractie.  

 

 
Controle 

onbehandeld 
Behandeld met 

Pioneer Silage inoculant 

Aantal 10 20 
DS % 32,1 34,4 

RAS % DS 12,8 12,4 
pH-waarde 4,89 4,59 
Boterzuur % vers 0,44 0,23 

   Fig. 2  vorming van extra melkzuur onderdrukt boterzuur 

 

 

Snelle conservering beperkt afbraak van eiwit    
Vooral bij een natte snede is toevoeging van extra melkzuurbacteriën noodzakelijk. PIONEER® 

1188 bevat 6 bacteriestammen die zorgen in natte omstandigheden voor een snelle pH-daling. 

In kuilen boven de 35% drogestof, wordt meestal gewerkt met een gecombineerde inoculant 

zoals PIONEER® 11G22 of PIONEER® 11GFT*.  Deze middelen zorgen voor een snelle 

conservering en onderdrukken broei en schimmelvorming. Door een snelle daling van de pH 

wordt minder energie en eiwit afgebroken en hebben we minder NH3 in de kuil.  
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Afb. 1 verstoring kaasproductie door  
          boterzuursporen 

 



Koude omstandigheden voor de oogst 
Meerjarig onderzoek door Pioneer rersearch in Nederland en Duitsland heeft aangetoond dat 

onder koude omstandigheden de van nature aanwezige melkzuurbacteriën in aantal gering 

zijn. Voor een snelle conservering is aanvulling met een inoculant zoals PIONEER® 1188 of 

PIONEER® 11G22 raadzaam. 

 

Voorkom broei en schimmelvorming 
Gecombineerde middelen zoals PIONEER® 11G22 bevatten 

naast conserveringsbacteriën ook bacterie-stammen die 

azijnzuur en propionzuur maken. Deze stoffen zorgen 

ervoor dat bij toetreding van zuurstof broei en schimmel-

vorming worden onderdrukt. De ontwikkeling van gisten 

(broei) en schimmels zijn niet alleen afhankelijk van het 

uitgangsmateriaal. Broei is ook vaak bedrijfsafhankelijk.  

Voersnelheid, compactie van de kuil en de methode van 

uitkuilen zijn de factoren die het intreden van zuurstof   

                                                      beinvloeden.  

 

Fig.3 recht snijvlak beperkt zuurstof  
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Voor meer informatie staan wij u graag te woord: 

Zuid- en West-Nederland      Eugène Houben, Mobiel: 06 / 51 35 11 33       

Noord- en Oost-Nederland   Oscar Koppelman, Mobiel: 06 / 10 34 75 72 
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