
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Smart je náš nejnovější konzervační přípravek. 
Safesil Smart obsahuje následující konzervační látky 
(E211, E281 a E 250), které opatrnou selekcí 
nežádoucích mikroorganismů poskytnou ekonomický 
účinný výrobek.  Výsledkem je moderní konzervační 
přípravek na základě solí kyselin, které zlepší kvalitu 
siláží na vaší farmě. 

Přípravek obsahuje dusitany, které v siláži během fer-
mentačního procesu zabíjí nežádoucí bakterie, jako 
bakterie produkující kyselinu máselnou a soli organ-
ických kyselin, které penetrují kvasinky a plísně a ničí 

je snížením pH mimo buňky. Díky redukujícímu počtu 
nežádoucích bakterií, kvasinek a plísní je zabezpečena 
zvýšená kvalita siláží během skladování a krmení.  

Safesil Smart je vyráběn ve Švédsku, ze surovin , které 
jsou testovány na kvalitu a bezpečnost (GMP + hod-
nocení). 

SAFESIL Smart konzervuje všechny druhy a typy píc-
nin: trávy, vojtěšku, kukuřici a vlhké zrno, které jsou 
skladovány v různých typech uskladnění (silech) při 
sušině 25 až 45 %. 

SMART

Safesil Smart - nový konzervační přípravek na bázi solí 
organických kyselin, které zajistí   ekonomické náklady
na výrobu siláže

 Nové ekonomicky profitabilní složení 

 Kvalitu krmiva zabezpečují suroviny
 kontrolované procesem GMP+   

 Nezpůsobují korozi, ani zápach

 Chrání siláže během silážování,
 skladování a krmení 

NOVÉ 

SLOŽENÍ!
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SMART

ÚDAJE O VÝROBKU / SMART

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

— Vyrobíte hygienicky bezpečnou
     a profitabilní siláž

SLOŽENÍ

ZÁRUČNÍ DOBA 
& USKLADNČNÍ  

POUŽITÍ

BALENÍ DÁVKOVÁNÍ

KLASIFIKACE 

VAROVÁNÍ

VÝROBA

Benzoát sodný (E211)
Propionát sodný (E281)
Dusitan sodný (E250)
Voda
Aktivní složky 30 %
Hustota: 1135 – 1155 g/cm3

NutriVet, s.r.o. 
Vídeňská 1023
691 23 Pohořelice 
Mobil: +420606764260
Office: +420519424247 
nutrivet@nutrivet.cz
www.nutrivet.cz

2 roky uskladnění od data výroby. Skladování 
Safesilu Smart s uzavřeným ventilem na 
suchém místě s ventilací. 

Safesil Smart neskladujte na slunci. Jestliže 
tekutina zmrzne, po rozmrznutí opět vytvoří 
bezpečný roztok. 

Obsah sušiny 25 – 45 %. 
Pro všechny druhy pícnin: trávní, jetelovou, 
vojtěškovou, kukuřičnou siláž ve všech 
způsobech uskladnění - silážní žlaby, silážní 
věže, obalované kulaté balíky a různé druhý 
plastových vaků.
Siláž může být krmena během dvou týdnů 
silážování, ale my doporučujeme skladovat 
před otevřením min. 6 týdnů pro ukončení 
fermentačního procesu. Krmit před silážováním 
se nedoporučuje 
 

Kontejner • 1000 litrů IBC Barel • 200 litrů
Kanistr 25 litrů 

Safesil Smart  je roztok namíchán pro 
následující dávkování :
Při normálních podmínkách sklizně:
(DM 30 %) : 3 l.t zelené silážované hmoty 
Pro více informací na dávkování navštivte 
www.safesil.se

Dráždicí, pro další informace přečtěte si 
bezpečnostní list výrobku. 

Neinhalujte plyny které přirozeně vznikají 
během fermentačnímu procesu a mohou být 
nebezpečné.

Safesil Smart je Švédský výrobek vyrobený 
ve Falkenbergu. Produkční řetězec je bez-
pečné krmivo podle GMP+. 


