
Kwaliteit in de boxen 
tegen een lage prijs!

BOXpellets zijn hét alternatief voor 
koebedden, zoals zaagselboxen en 
compostboxen met gescheiden mest.

De koeien hebben in de diepstrooistel-
boxen een goed ligbed, waardoor ze 
gemakkelijker kunnen gaan staan en 
minder last zullen krijgen van mastitis.
Het voordeel is dat de koe zich minder 
beschadigd aan de boxafscheidingen.  

Voordelen van BOXpellets

Verbruik is vele malen lager 
dan diepstrooisel, zaagsel, 
gehakseld stro of vlas.

Het stro is vooraf verweerd, daar-
door gaat de waslaag eraf en kan 
het veel meer vocht opnemen.

Bedden blijven mooi los en rul 
en het waait niet uit de boxen.

Gemakkelijk te strooien en door 
weinig verbruik ook niet arbeids-
intensief.

BOXpellets hebben een hittebe-
handeling ondergaan, daardoor 
vrij van sporen en bacteriën.

BOXpellets brengt minder risico’s 
met zich mee voor uw vee dan 
gescheiden mest.

Door te zorgen voor een beter koecom-
fort is er minder kans op een negatieve 
energiebalans en zodoende minder 
kans op slepende melkziekte, klauw-
problemen, mastitis/ uierontsteking.

Bovendien leveren BOXpellets een 
betere kwaliteit mest op. BOXpellets 
zijn gemaakt van stro wat een goede 
koolstof/stikstof (C/N) verhouding heeft. 
Voor de bodemvruchtbaarheid is dat 
een goede zaak.

Voor al uw agrarische benodigdheden

SCHONER, DROGER EN 
GOEDKOPER DAN ANDER 
DIEPSTROOISEL!

BOXpellets 
bieden een 

beter en 
betaalbaar 

koebed!

Haal 
het beste uit 
uw koe door 
gebruik van 
BOXpellets!



Oosterweg 65
9367 RK De Wilp
Tel: 0594-64 13 20
Fax:  0594-64 13 22
info@boxpellets.nl
www.boxpellets.nl

Openingstijden
Ma t/m vr. 9:00-12:00    13:00-17:30 
Zaterdag 9:00-12:00
Zondag  gesloten

Voor al uw agrarische benodigdheden
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Al jaren een begrip in het Westerkwartier.

GRATIS
regio

verzending*

* Tot een straal van 10 km rond De Wilp met een minimale afname van € 20,-.

Verbeterde melkproductie 

Door de infectiebehandeling wordt het 
melkproductieverlies aanzienlijk be-
perkt. Het goede welzijn van de dieren 
heeft een hogere melkgift tot gevolg.

Verbetering van het welzijn

Door hittebehandeling zijn BOXpellets 
vrij van bacteriën dus extra hygiëne. 
Een droge ligbox met een hoge pH-
waarde vermindert de ontwikkeling 
aanzienlijk en heeft daardoor een 
kiemremmende werking. Het optreden 
van veel ziekten, veroorzaakt door bac-
teriën, schimmels en andere pathogene 
microben, wordt zo voorkomen. 

EEN BETER EN BETAALBAAR KOEBED! 

BOXpellets zijn exclusief verkrijgbaar bij:

Verbetert het comfort 

De dieren brengen overdag meer tijd 
liggend in hun box door, wat de 
melkgift verbetert. De dieren blijven 
schoner; dankzij het vocht op de 
ligboxen blijft het stro en de mest niet 
aan de koeien plakken. 
Minder schaafwonden en verwondingen 
aan uier en spenen, en de kans op kale 
hakken zal afnemen. 

Scan voor meer 
informatie over 
BOXpellets


