Silážní
přípravek
u něhož je vědecky prokázaný účinek bakterií mléčného kvašení kmene MTD/1. Možno použít ve
vodě rozpustný, nebo ve formě granulátu. Je určen pro všechny druhy pícnin, včetně vojtěškové
senáže, kukuřičné siláže, vlhké zrno kukuřice, trav, čirok a obilní GPS.
PROKÁZÁNÝ VLIV NA FERMENTAČNÍ PROCES

• Prokázáný účinek u více jak 200 nezávislých pokusů
• Rychlá produkce kyseliny mléčné urychlí
snížení pH siláže

• Efektivnější fermentace sníží ztráty sušiny
• Potlačení proteolýzy – nižší obsah čpavku
*Ne jako ostatní inokulanty, exklusivní bakteriální kmen MTDI1 firmy ECOSYL
je nezávislými organizacemi prověřen a výslekdy pokusů jsou publikovány ve
vědecké literatuře

Vliv ECOSYLu na fermentaci vojtěšky a kukuřičné siláže

PROKÁZANÝ ÚČINEK NA ZVÍŘATECH

• Vyšší příjem sušiny o 5%
• 15 nezávislých pokusů s dojnicemi

o MTD/1 stabilně zvyšuje produkci mléka
o V průměru zvýší užitkovost
o 1.2 litrů/dojnici/den

• 19 nezávislých pokusů ve výkrmu

o V průměru o 15 % vyšší denní přírůstky

• Prokázán široký účinek pro různé pícniny a
podmínky pěstování

o 1.2 litrů mléka více

Silážní
přípravek
Možnost použití pro ultra nízký objem ULV (ultra low volume)
Za účelem minimalizace prostojů a potřeby vody, může
být ECOSYL aplikován použitím zařízení, vybavené
systém ULV.

Stabilita přípravku

• Vynikající schopnost mísitelnosti a tvoření suspenze
• Suspenze zůstává i při vysoké koncetraci
• Bakterie zůstavají životaschopné v koncentrované
formě do 2 dnů při teplotě prostředí 20o C

• Koncentrát můžete skladovat do 5 dnů v ledničce
(podle grafu)

ECOSYL - MOŽNOSTI & POUŽITÍ

* při aplikaci 20ml/t

• Balení je určeno pro použití v tekuté formě
na 50 & 200 tun píce

• Flexibilní

aplikace:
Standartní aplikace: rozředit 1 láhev následovně:
50T/100L; 200T/400L. Použít v dávce 2 litrů/tunu píce
Aplikace ULV: Míchání a aplikace podle instrukčních
pokynů pro specialní aplikátory - např. pro aplikaci
40 ml/tunu, roztok z láhve 200T v 8 litrech

• Aplikační roztok je stabilní 2 dny při okolní teplotě.

Koncentrát (otevřená láhev) může být uskladněna v
ledničce při teplotě (5oC) na dobu do 5 dnů beze ztráty
životaschopnosti baktérií

• Neotevřená láhev nebo pytel může být skladován do 3 let
na chladném a suchém místě

VÝROBEK GARANTUJE
ECOSYL garantuje minimálně 1,000,000 živých bakterií Lactobacillus plantarum kmene MTD/1 na gram píce v případě
užití dle návodu.
Použití silážního přípravku
ECOSYL- silážní přípravek je prověřen na zvýšení kvality siláže, ale není všelékem a nemůže být účinný při špatném
technologickém postupu (např. pomalé naskladňování, špatné dusání, špatné uzavření, při kontaminaci hlínou), špatných
klimatických podmínkách a špatné technologii zkrmování.
'ECOSYL' a 'MTD/1' je registrován ochrannou známkou ECOSYL Products s.r.o.

One Genstar Drive, Joliet, IL 60435
Tel : 1-800-759-7569
www.ecosyl.com, e-mail: info@ecosyl.com
Zastoupení v ČR:
NutriVet, s.r.o.
Vídeňská 1023, 691 23 Pohořelice
e-mail: nutrivet@nutrivet.cz, tel: 606764260, 519424247

