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S I E P L O B.V. 

Nieuw model mengdoseerwagen 
van SIEPLO 

SIEPLO presen teer t op de LIV een 
n ieuw mode l mengdosee rwagen 
als aanvul l ing op de bestaande 
product range van de SIEPLO 
m e n g d o s e e r w a g e n s . Deze 
MC71 vult het gat tussen de 
huidige mode l len MC61 1300 
l i ter i en MD61 1800 l i te r l . De 
MC71 heeft een inhoud van 
550L. Door het kleine fo rmaat 
is de wagen makkel i jk hanteer
baar en heeft het een korte draai -
c i rkel , hierdoor is de wagen goed te 
gebruiken in kleine stal len. SIEPLO heeft 
zijn oorsprong in voersystemen voor de kal-
verhouderi j en ontwikkel t de laatste jaren ook steeds 
meer producten door zodat ze ook geschikt zijn voor melkveehouders, 
st ierenmesters en andere veehouders die gras, mals, stro en kracht
voer wi l len mengen en doseren. Secuur mengen en doseren wordt 
steeds belangri jker Steeds meerveehoudersontdekken de nauwkeu
righeid en snelheid die het gebruik van een SIEPLO mengdoseerwagen 
met zich meebrengt . SIEPLO mengdoseerwagens hebben onder 
andere de volgende voordelen: secuur mengen, wegen en doseren 
met één machine, ver t icaa l mengsysteem, geschikt voor r uw- en 
krachtvoer extra wendbaar door 3-wielbestur ing en zeer stabiel door 
laag zwaartepunt en lage onderhouds- en gebruikskosten. 
SiepLoB.V., s tand 118 

WATTER B.V. LI 
Duurzame aanpak van o.a. bacteriën 
in drinkwaterleidingen 

FEEDING SYSTEMS OF THE FUTURE 

T O P T A C K AGRO 

TopDos PC 20 verhoogt 
voerrendement 

TopTack Agro int roduceert TopDos PC 20. De basis van het additief 
bestaat uit geformeerde eiwi t r i ke substraten die afkomst ig zijn uit 
de biotechnologische industr ie . Onder s t reng gecont ro leerde en 
gecondi t ioneerde omstandigheden word t met een geselecteerde 
sch immelcu l tuur en een droog fermentat ieproces een complex van 
enzymen gekweekt. Het gefermenteerde eiwi tsubstraat is de basis 
voor TopDos PC 20. Het product heeft een positieve werk ing op de 
darmgezondheid van varkens. Ook verbetert het voedingsadditief de 
verteerbaarheid van het voer en geeft het daarnaast een ver laging 
van de viscositeit van bri jvoer en vloeibare bi jproducten. Met name 
granen worden beter ontsloten waardoor de voedingsstoffen door de 
varkens beter kunnen worden benut. Biggen profiteren via de k raam-
zeug van de toevoeging. Betere melkproduct ie zorgt voor gemiddeld 
300 gram hogere speengewichten. De resultaten bij zowel biggen als 
vleesvarkens zijn afhankeli jk van de genetica, de sekse, het voer en de 
bedri jfssituatie. Maar een hogere groei, een betere voederconversie, 
lagere uitval en meer uniformiteit binnen de koppels levert per afge
leverd vleesvarken 3 euro op. Bezoek onze stand en maak kans op 
gratis 25 kg TopDos PC 20! 
El TopTack Agro, s tand 205 

TopTack 
* AGRO 

Technologiebedri j f Watter deelt haar kennis op hygiënegebied met 
de beursbezoekers. Onder meer via workshops van microbiologen 

geven over de impact van hygiëneverbetering op het rendement 
die met simpele stappen te maken is. Dit zal op dinsdag zijn voor 
de pluimveehouderi j sector en op donderdag voor de varkens-
houderi jsector. Watter heeft een machine ontwikkeld om op 

f duurzame wijze bacteriën, sch immels en biofi lm in dr inkwa
ter leidingen te verwi jderen zonder schadeli jke toevoegingen 
voor mens of d ier Hiernaast kunnen veehouders al leen dit 

jaar nog prof i teren van de MIA (27%| en VAMIL (75%) subsidie 
op de Watter-machine. Dit fiscale voordeel kan oplopen tot 50% 

van het aanschafbedrag. Bezoekers kunnen naar de stand van 
Watter komen om zich te laten informeren over de toepassingen en 

resultaten. 

EJ Wa t te r B.V., s tand 467 (j^ ^ 

Watter 
Duurzame Desinfectie 

WATER + ELEKTRiCiTEIT + ZOUT 

WAHER SYSTEEM W I T T E L E R G M B H & CO. KG 

Nieuw natuurlijk product 
tegen rode bloedluizen 

Witteler brengt Cumbasi l Mite op de markt , een nieuw product tegen 
rode bloedluizen en een natuur l i jk alternatief voor chemische m id 
delen. Cumbasi l Mite wordt als droogbad voor pluimvee toegepast en 
laat zich eenvoudig met een kruiwagen in een scharrelbak ophopen, 

de dieren verdelen zelfstandig het product in de stal. Het product dringt 
ti jdens het stofbaden diep in het verenkleed. De mijten worden direct op 

het dier én in de stal bestreden. Andere voordelen zijn: 
^ Houd de dieren bezig; minder verenpikken 

Bevordert het welzijn van de kippen 
Is vochtabsorberend in de scharre l ru imte 

^ Verbetert het mil ieu in de stal 
Cumbasi l Mite mag worden gebruikt in de biologische landbouw. 

• W i t t e l e r GmbH & Co. KG, stand 566 

Cniitteler 


