SilaFor® 2000 Plus
Kombinácia organických kyselín a ich solí.

Vysoko účinný silážny prípravok
pre konzerváciu zavädnutej siláže.
Bráni rozkladu dusíkatých látok.
Špičková aeróbna stabilita zakonzervovanej siláže.
Výrazný protiplesňový účinok!
Vysoký obsah účinných látok.

SilaFor® 2000 Plus
Špičková aeróbna stabilita konzervovanej siláže.
Určený pre:

Zloženie

• konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľného
uvädnutého krmiva pri sušine od 28%
(lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky…)
• konzerváciu miaganého, drveného alebo šrotovaného
vlhkého zrna
• konzerváciu mláta a vedľajších produktov
potravinárskeho priemyslu
• ošetrenie hornej vrstvy a bočných stien pred zakrytím
silážnej jamy
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•
•
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•
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Výrazne znižuje riziko strát pri:
• konzervácii siláží s nízkou sušinou
• silážovaní za zlých klimatických podmienok
• konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých
látok
• znehodnotení hornej vrstvy siláže (aplikácia na povrch
pred zakrytím sila)

Účinok
•
•
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•

hneď po aplikácii znižuje pH silážovanej hmoty
pôsobí selektívne na fermentačné procesy
okamžite inhibuje proteolytické enzýmy
bráni rozkladu dusíkatých látok
potláča rozvoj nežiadúcej mikroflóry
udržuje aeróbnu stabilitu siláže
podporuje uchovávanie cukrov (pohotová energia)
znižuje stratu sušiny
zvyšuje príjem sušiny a konverziu živín

Aplikácia
• homogénny nástrek univerzálnym aplikátorom
na zmesi organických kyselín (napr. Serigstad, Junkkari)
• aplikátor možno objednať zároveň s konzervantom

kyselina mravčia
mravčan sodný
kyselina propiónová
benzoan sodný
karamel E 150d
voda

Merná hmotnosť
1.231 kg/m³ (20°C)

Dávkovanie
3 - 6 l/t silážovanej hmoty
Dávka v litroch na tonu silážovanej hmoty
l/t

Krmovina
TRÁVY
LÚKY
ĎATELINA
LUCERNA
MLÁTO
MIAGANÉ ZRNO

3-5
3-5
3-6
4-6
3-4
3-5

Bezpečnosť
Šetrný k mechanizmom, ľudskej obsluhe, silážnym stavbám.
SilaFor® 2000 Plus predstavuje v praxi vysokú
prevádzkovú istotu, lepšiu úžitkovosť zvierat, profitabilitu.

Balenie
• Sud 200 l
• IBC kontajner 1.000 l
• Cisterna

Doba použiteľnosti
minimálne 2 roky od dátumu výroby

Dodáva:

Váš distribútor:

BIOFERM SK, s.r.o.
Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel: 0245 945 126 , fax: 0245 647 058
bioferm.sk@bioferm.com, www.bioferm.com

