Challenge pro
specifické situace

Patentované tekuté chemické aditivum určené
k silážování plodin s obsahem sušiny 15 až 45%.
Challenge je vhodný pro trávy a leguminózy
(vojtěška, jetel) ve všech typech silážních žlabů,
silážních věží, balíků a vaků.

Technická data výrobku

Challenge je účinný proti bakteriím, kvasinkám a plísním, snižuje
ztrátu hmotnosti. Challenge není korozivní, neucpává trysky a
čištění je snadné jen s čistou vodou. Challenge není žíravina ani
alergenní výrobek.

Výrobní číslo

452000, 452500, 452920, 452221

Obal

Objem, 1 000 l IBC-kontejner, 200 l barel, 25 l kanystr

Značení

Štítek s informací o dávkování

SPECIFIKACE

Chemické složení

Dusitan sodný

10%

Benzoát sodný

15%

Sorban draselný

7,50%

Voda

Zbytek

Hustota

1,13 - 1,15 g/cm3

Klasifikace

Dráždivý, více informací, viz bezpečnostní list.

Skladování

Skladujte ve stínu. Obal uchovávejte uzavřený na suchém a dobře větraném
místě odděleně od krmiv, potravin a nápojů.
Silážní žlaby:
Balíky:

Použití

Sušina 15-35%.
Až do sušiny 45%.

Použití Challenge na siláž určený k aplikaci na krmiva nebo siláž, která není
spotřebována přímo (např. široké sil. žlaby s dlouhou dobou krmení) a
balíky s obsahem sušiny > 45%.
Ošetřená siláž byneměla být přímo krmena. Siláž může být krmena nejdříve
po 2 týdnech fermentace/silážování.
Tráva a leguminózy:

2 litry/na tunu řezanky

Dávkování

Obtížné podmínky sklizně, např. déšť, Zvýšit dávku o 1-2 litry/na tunu
mráz, kontaminace půdou (zahlinění při řezanky plodiny.
obrácení píce).

Trvanlivost

2 roky

Teplota

V případě zmrznutí, výrobek neztrácí své vlastnosti.

OSTATNÍ
Nikdy neředit, nebo míchat Challenge s ničím
jiným než vodou. Challenge reaguje již s velmi
malým množstvím kyselin. Ujistěte se, že
kontejnery jsou důkladně vyčištěny!

Siláž by neměla být krmena a silo by mělo zůstat
uzavřené, po dobu alespoň dvou týdnů. V průběhu
silážování vznikají nebezpečné plyny, které se
vyskytují přirozeně, proto se důrazně nedoporučuje
pohyb osob v silážním prostoru, bez řádně
zabezpečeného odvětrávání.

Challenge rovnoměrně aplikovat pomocí
dávkovacích zařízení. Úkolem by mělo být
aplikovat do rotoru sání řezačky, nebo do
urychlovače, v závislosti na použitém zařízení.
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