
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Bio obsahuje dvě složky, mléčné bakterie pro-
dukující kyselinu mléčnou - kmen Lactobacillus plan-
tarum  a tekutý citrát.  Bakterie rychle sníží pH siláže, 
tím sníží ztráty sušiny během fermentačního procesu. 

Během fermentace je citrát konvertován na kyselinu 
octovou a diacetyl bez ztrát energie.  Kyselina octová 
a diacetyl rychle inhibují růst kvasinek. Tím dochází k 
potlačení tvorby alkoholů.

Výsledkem je excelentní siláž se statisticky průkazným 
zvýšením aerobní stability siláže.

Koncentrace citrátu je nezbytná pro funkci a při do-
poručené dávce Safesil  Bio  aplikujete    nejméně 1 milion 
bakterií  produkujících  kyselinu  mléčnou na gram 
zeleného hmoty.

Safesil Bio je schválený výrobek pro ekologicky 
hospodařící zemědělské podniky.

BIO

Safesil Bio - biologický konzervační 
přípravek s dvojím účinkem 

 Schváleno pro eko farmaření 

 Rychlé snížení pH siláže   

 Průkazné zvýšení stability siláže bez
 ztrát sušiny a energie 

 Nepoškodí sklizňovou techniku 

 

Zvýšená stabilita siláže  ukazuje nižší aktivitu kvasinek, 
plísní a bakterií. Safessil Bio kombinuje bakterii a citrát, 
což vede k lepší siláži během celého procesu krmení.

Lactobacillus plantarum Safesil Bio
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 Stabilita siláže s Safesil Bio
se více než zdvojnásobila 
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Source: Knicky et al. J. Sci. Food Agric. 2009
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ÚDAJE O VÝROBKU /  SAFESIL BIO

Více informací na www.safesil.com 
www.nutrivet.cz 

DÁVKOVÁNÍ

OBSAH

ZÁRUČNÍ DOBA 
A SKLADOVÁNÍ

POUŽÍTÍ

BALENÍ

S K L A D OVA C Í 
SYSTÉM

PLODINY

KLASIFIKACE

Doporučená směs poskytuje dávka 2 litry/t 
zeleného hmoty.

Návod k míchání naleznete na štítku a na 
www.safesil.com.

Část 1: Lactobacillus plantarum NCIMB 
30094 1k20723
(poskytuje 1  milion cfu/g zeleného hmoty)

Část 2: Kyselina citronová (E330)

2 roky skladování od data výroby.

Část 1:  Inokulanty musí být skladovány 
na studeném a suchém.místě. Pro delší 
skladování umístit při -20 C.

Část 2: Citrát by neměl být skladován na 
přímém slunci. Skladujte mezi 4-25 °C.   
Uchováte mimo dosah dětí.

Safesil Bio (inokulant + citrát): suš.  
28 % až 50 %

Část 1:  4 x 250 g lyofilizované bakterie
Část 2: 1  x 25 litrů citrátu pro ošetření  
100 tun zelenéhmoty

Všechny úložné systémy

Vojtěška, tráva, jetel, kukuřice, GPS

Část 1: Inokulant nemá žádnou třídu 
nebezpečnosti.
Část 2: Citrát způsobuje vážné podráždění očí.
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