TOOTE INFO
PÕHJAMAADE SILOTRADITSIOON

BIO

Rootsi ettevõte Salinity on tootnud silokindlustuslisandeid alates 1950. aastast. Põhjalikult testitud
lisandid kaitsevad loomade tervist ning tagavad
püsivalt kõrge kvaliteediga silo.

Safesil BIO on kahetoimeline kombineeritud
koostisega silokindlustuslisand, mis on
heaks kiidetud kasutamiseks
mahepõllumajanduses

Toode

Info

BIO
Safesil Bio on universaalne toode,
mida saab kasutada erinevates
tingimustes ja erinevate kultuuride
puhul. Safesil Bio on sertifitseeritud ka
mahepõllunduses kasutamiseks.

Kasutamine ja
doseerimine

Doseerimine 2 L ühele tonnile söödamassile.
Töölahuse valmistamist loe tootejuhendist.
Ainult bakterkultuur: KA < 18-28%
Bakterkultuur + tsitraat: KA > 28%

Pakend

100 t värske haljasmassi sileerimiseks:
4 x 250 g külmkuivatatud bakterikultuuri
1 x 25 liitrit tsitraati

Taimed

Kõrrelised, liblikõielised, mais ja teravili

Koostis

Sidrunhape (E330), lactobacillus plantarum
NCIMB 30094 1k20723 (moodustub 1 miljon
CFU 1 grammi haljasmassi kohta).

Säilivus,
säilitamise
tingimused

Säilib 2 aastat alates tootmiskuupäevast.
Bakterkultuur: Säilitatakse kuivas ja külmas.
Tsitraat: Hoida otsese päikese eest.
Säilitada temperatuuril 4-25ºC.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
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Universaalne
silokindlustuslisand

Kombineeritud silokindlustuslisand kahekordse toimega
Lactobacillus plantarum tüve homofermentatiivsed bakterid alandavad kiiresti
pH-taset ning vähendavad seeläbi varases
sileerimisprotsessis tekkivaid kadusid.
Tsitraat seguneb bakteritega ning muundub
äädikhappeks ja diatsetüüliks, takistades
pärmide kasvu, stabiliseerides silo kvaliteeti ja
vähendades silo avamisel kuivaine kadusid.

Kontsentratsiooni olulisus
Hea tulemuse saavutamiseks on oluline
täpne silokindlustuslisandi doseerimine.
Soovitusliku kasutusnormi juures toodab
Safesil Bio 1 miljon bakterit 1 grammi
värske rohumassi kohta.

Paindlik silo valmistamine
Madalama kuivaine sisalduse puhul (18-28%)
soovitame kasutada vaid Safesil Bio bakteriaalset
lisandit. Enam kui 28% kuivainesisaldusega
rohumassi, maisi või täisteravilja puhul
soovitame pärmide kasvu tõkestamiseks
kombineerida tsitraadiga. Nii paraneb sööda
stabiilsus ning hügieen.

BIO
Bioloogiline silokindlustuslisand,
millega saad suurepärase
toiteväärtuse ja stabiilsusega silo

Paindlikult kombineeritav vastavalt vajadusele
Langetab kiiresti pH-taset
Homofermentatiivne Lactobacillus plantarum
tagab väiksemad energiakaod
Stabiilne silokvaliteet
Väiksem silo kuumenemise risk
Masinatele ja inimestele ohutu

Temperatuuri tõus 2 kraadi võrra (tunnid)

Safesil Bio annab silole
mitmekordse avamiskindluse
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Parem avamiskindlus tagab, et
loomade söötmisel on silos vähem
bakterite, seente ja pärmide
elutegevust. Safesil Bio, milles on
kombineeritud bakterkultuur ja
tsitraat, tagab loomade söötmisel
parema kvaliteediga silo.
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Lactobacillus plantarum

Allikas: Knicky et al. J. Sci. Food Agric. 2009

Safesil Bio

Terve looma nimel

