
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Pro je účinný konzervační přípravek, obsahu-
jící koncentrovanou směs z účinných  konzervačních 
látek (E211, E202 a E250). Směs  nekoroduje, ale silně 
inhibuje růst kvasinek, plísní,    snižuje počty spór a 
zabraňuje vytvoření kyseliny máselné v siláži. Výsled-
kem je stabilní, hygienicky nezávadná siláži, která se 
nezahřívá ani po smíchání s krmnou směsí do TMR. 

Safesil Pro inhibuje růst nežádoucích mikroorganismů 
v siláži, výrazně redukuje ztráty sušiny a energie. Safe-
sil  Pro  chrání vaše investice  do produkce krmiv. 

Vaše zvířata budou díky kvalitním silážím zvyšovat 
profitabilitu živočišné produkce. Výrobek byl  vyvinut 
společně se  Švédskou  zemědělskou univerzitou 
(SLU) pro chovatelé s vysokými standardy kvality  krm-
iv a živočišné produkce.

Safesil Pro se vyrábí ve Švédsku ze  surovin, které jsou 
důkladně testovány, aby byla zachována vysoká kval-
ita a bezpečnost krmiva  (hodnocení GMP+). Safesil 
Pro chrání všechny typy siláže; tráva, luštěniny, kuku-
řice a celá zrna, ve všech skladovacích  systémech,  
na úrovni sušiny mezi 28-50%.

PRO

Safesil Pro - konzervuje vaši siláž a udržuje ji stabilní, 
nezahřátou až po namíchání TMR a její zkrmení.

 Extra účinný proti zahřátí siláže,  
 způsobené kvasinkámi a  plísněmi
 Snižuje ztráty sušiny a energie siláže   
 Krmiva a suroviny zajištěné kvalitou   
 (GMP+
 DLG je certifikována v nejméně 5 třídách
 kvality siláže*  
 Nepoškodí sklizňovou techniku 

 

Neléčené Kys Safesil Pro

Temp

+ 7,3 °C

+ 3,6 °C 

+ 0,9 °C

 

Zdroj: Knicky et al. J. Sci. Jídlo Agric.

Nejnižší nárůst teploty 
za 7 dní po otevření 

Safesil Pro poskytuje studenou siláž se sníženými en-
ergetickými ztrátami. Zahřátá siláž je jasným znakem 
spotřeby energie nežádoucími mikroorganismy.
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ÚDAJE O VÝROBKU / SAFESIL PRO

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

— pro produkční  
    podniky s 
   nejvyššími
   standardy jakosti
   chovu  

DÁVKOVÁNÍ

OBSAH

ZÁRUČNÍ DOBA 
A SKLADOVÁNÍ

POUŽÍTÍ

UPOZORNČNÍ

BALENÍ KLASIFIKACE

VÝROBA

* CERTIFIKACE

Safesil Pro konzervační přípravek určený k 
aplikaci bez úpravy:
Kukuřice: 
1,5 litru/t zelené hmoty. Za běžných 
podmínek silážování (suš.30 %):
3 litry/t zelené hmoty při obtížných pod-
mínkách, jako je déšť, mráz, kontaminace 
půdy, vysoká sušina nad 36 % 
4-5 litrů / tuna zelené hmoty.V případě mokré 
siláže doporučujeme Safesil Challenge nebo 
zvýšenou dávku Safesil Pro. Zvyšte dávku 
Safesil Pro pro suchou siláž až na DM 50%.

Benzoát sodný (E211) Sorban draselný 
(E202) Dusitan sodný (E250) Voda
Účinná látka: 34%
Hustota: 1,135-1,155 g/cm3

2 roky skladování od data výroby. Safesil Pro 
skladujte s bezpečně uzavřeným víkem, v 
suchém,  větraném prostoru.  
Neskladujte Safesil Pro na přímém slunci. 
Pokud kapalina zamrzne, po rozmrazení se 
vrátí do původního  roztoku.

Pro všechny druhy plodin; vojtěška, tráva, 
jetel, kukuřice a vlhké mačkané obilí ve všech 
skladovacích systémech; silážní betonové 
žlaby, věžová sila, zabalené kulaté balíky a 
různé plastové vaky. .
Siláž může být krmena dva týdny po 
zasilážování, ale doporučujeme 6 týdnů pro 
dokončení fermentačního  procesu siláže. 
Safesil Pro musí být použit pro usměrnění 
fermentace siláže; nesmí být aplikován do 
krmné směsi.

Nevdechujte plyny, které se během fermen-
tačního procesu přirozeně tvoří; Mohou být 
velmi nebezpečné. 

Kontejner  1000 litrů IBC Plastový sud 200 litrů      
Kanistr  25  litrů 

Dráždivé; další informace naleznete v bez-
pečnostním listu.

Safesil Pro je švédský výrobek vyráběný ve 
Falkenbergu. Výrobní řetězec je podle  GMP+ 
bezpečný pro podávání.  

Safesil Pro je certifikován DLG v následujících 
třídách:

• Osvědčená dobrá schopnost fermentace u 
 snadno  silážovatelných plodin.

• Prokázaná dobrá schopnost fermentace 
 středně silážovatelných plodin.

• Prokázaná dobrá schopnost fermentace u 
 obtížně  silážovatelných  plodin.

• Prokázané zvýšení aerobní stability siláže.

• Prokázaný účinek na potlačení počtu 
 klostridií a spór  v siláži.
 Výrobní řetězec má certifikaci GMP+ pro 
  bezpečnou  výrobu krmiv
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