
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Challenge je připraven pro těžké podmínky při 
silážování, jako je špatné zavadání při opravdu nízké 
sušině siláže, siláž s vysokým obsahem spór , nebo 
vysokou kontaminací  půdou. Safesil  Challenge má  
dodatečnou  účinnost vůči nežádoucí  bakteriím, jako 
jsou klostridie, spóry plísní a enterobakterie.

Tím, že zlepšuje fermentační proces siláží a potlačuje 
nežádoucí bakterie, spóry plísní a kvasinky, jsou ztráty 
sušiny sníženy nejen během skladování, ale i během 
míchání do TMR a během krmení.

Safesil Challenge se skládá z přírodních konzervačních 
látek, které nezpůsobují korozi u sklízecí techniky.

Jedná se o směs konzervačních látek, bez zápachu, 
je bezpečný pro obsluhu a nevyskytují se problémy s 
ucpáním trysek při aplikaci.

Safesil Challenge poskytuje krmivo - siláž s nižšími 
ztrátami sušiny, což zase vede k úsporám výrobních 
nákladů a snížené spotřebě krmných směsí.  

A co víc, Safesil Challenge poskytuje lepší hygienick-
ou kvalitu siláže, která má pozitivní dopad na zdraví, 
spotřebu sušiny a vyšší produkci u zvířat. Celý výrobní 
řetězec je podle  GMP+  bezpečný pro podávání. 

CHALLENGE

Safesil Challenge - směs konzervačních látek 
pro nejtěžší podmínky silážování pícnin

 Přípravek extra efektivní v obtížných  
 podmínkách

 Chrání před spórami plísní a tvorbou   
 kyseliny máselné v siláži

 Kvalitní krmiva a suroviny (GMP+)

 Nekoroduje ani nezapáchá
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CHALLENGE

ÚDAJE O VÝROBKU / SAFESIL CHALLENGE

— bezpečné  silážování ve 
špatných  podmínkách, hlavně 

1. a poslední seč.

DÁVKOVÁNÍ

OBSAH

ZÁRU NÍ DOBA 
A SKLADOVÁNÍÍ

POUŽITÍ

UPOZORN NÍ

BALENÍ

KLASIFIKACE

VÝROBA

2 litry/t zelené silážované hmoty

V obtížných podmínkách, jako je déšť, mráz, 
kontaminace půdou, zvyšte  dávkování o 1-2  
litry na tunu silážované hmoty.

Benzoát sodný (E211)
Sorbet draselný (E202)
Dusitan sodný (E250)
Voda
Účinná látka: 32%
Hustota: 1,130-1,155 g/cm3

2 roky skladování od data výroby. Safesil 
Challenge skladujte s bezpečně  uzavřeným 
víkem v suchém a větraném prostoru.  

Neuchovávejte Safesil Challenge na přímém 
slunci. Pokud kapalina zamrzne, po rozmra-
zení se vrátí k normálnímu  roztoku.jako před 
zmrznutím

Obsah sušiny 15-45%.
V případě kontaminace půdou, nebo fekáliemi, 
obtížné podmínky při sklizni, jako je mráz, nebo 
pozdní sklizně s nízkým obsahem cukru.

Pro všechny plodiny; vojtěška, tráva, jetel, 
kukuřice a GPS siláž ve všech skladovacích 
systémech; silážní žlaby, věžová sila, zabalené 
balíky a různé plastové vaky.

Siláž může být otevřena a  krmena dva týdny 
po silážování, ale doporučujeme 6  týdnů 
pro dokončení fermentačního procesu siláže, 
hlavně v chladném období. Nevdechujte plyny, které se během procesu 

náčiní přirozeně tvoří; Mohou být velmi 
nebezpeční.

Kontejner  1000 litrů IBC Plastový sud 200 litrů 
Kanistr 25  litrů

Dráždivé; další informace naleznete v  
bezpečnostním listu.

Safesil Challenge je švédský výrobek, který byl 
vyroben ve  Falkenbergu. Celý výrobní řetězec je 
podle GMP+ bezpečný pro podávání

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