
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Challenge on spetsiaalselt välja töötatud 
silo valmistamiseks äärmuslikes tingimustes, nagu 
näiteks väga märg kõrge spooride sisaldusega silo 
ja/või pinnasega saastunud silo.

Safesil Challenge toimib tõhusalt klostriidide, spooride 
ja enterobakterite vastu.

Toode koosneb looduslikest säilitusainetest, mis ei 
korrodeeri ega erodeeri seadmeid. Tegemist on eel- 
segatud turvalise ja tõhusa lahusega.  

Safesil Challenge tagab kasumliku väiksema kuiv- 
aine kaoga koresööda. See omakorda vähendab 
tootmiskulusid ning vajadust jõusöötade järgi. 

Veelgi enam - Safesil Challenge tagab parema hü- 
gieeni, mis mõjub soodsalt looma tervisele, söö- 
musele ning tootlikkusele. Kogu tootmisahelas on 
tagatud söödaohutus vastavalt GMP+ riskide 
ohjamise süsteemile.

CHALLENGE

Safesil Challenge - kasutusvalmis silokindlustuslisand 
kõige keerulisemateks oludeks  

Eriti tõhus keerulistes 
sileerimistingimustes
Kaitseb spooride ja võihappe 
tekke eest
Garanteeritult kvaliteetne sööt ja 
toorained (GMP+riskide ohjamine) 
Ei lõhna ega söövita
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Lisainfot küsige oma Dimediumi kliendihaldurilt 

Turvaline sileerimine 
keerulistes oludes

DOSEERIMINE

KOOSTIS

SÄILIVUSAEG JA
JA SÄILITAMINE

KASUTAMINE

HOIATUS

PAKEND

LIIGITUS

TOOTMINE

2 liitrit ühe tonni haljasmassi kohta.

Keerulistes tingimustes (vihm, külm, 
pinnasega saastumine) suurendage doosi 
1-2 liitri võrra ühe tonni haljasmassi kohta. 

Naatriumbensoaat (E211)
Kaaliumsorbaat (E202)
Naatriumnitrit (E250)
Vesi
Toimeaine: 32%
Tihedus: 1,130-1,155 g/cm3

Kaheaastane säilivusaeg alates 
tootmiskuupäevast. 

Pakend peab olema kindlalt suletud ning 
hoiustatud kuivas hästi ventileeritud 
kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse 
eest. Kui vedelik peaks jäätuma, on ta 
peale sulamist ohutu ja kasutuskõlblik. 

Kuivaine sisaldus 15-35 %. 
Pinnase või sõnnikuga saastumise korral. 
Keerulisemates tingimustes, nagu 
näiteks liiga madal temperatuur või 
hilisest saagikoristusest tingitud väike 
suhkrusisaldus.

Kõigi põllukultuuride jaoks, sh kõrrelised, 
liblikõielised ja teraviljasilo.
Igat tüüpi silo hoiustamissüsteemides: 
silopunkrid, silotornid, silopallid ja tranžeed.

Silo saab sööta kaks nädalat peale 
sileerimist, kuid soovitame oodata 6 
nädalat, et sileerimisprotsess oleks täielik. 

Ärge hingake sileerimisprotsessi käigus 
tekkivaid gaase sisse, need võivad 
kahjustada teie tervist.

1000 L IBC konteiner 

Ärritav. Lisainformatsiooni 
saamiseks lugege ohutuskaarti.

Safesil Challenge on toodetud Rootsis 
Falkenbergis. Kogu tootmisprotsessis on 
tagatud söödaohutus vastavalt GMP+ 
riskide ohjamise süsteemile.




