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Feedtech™ siloso priedai

Feedtech™ siloso konservantai
Sumažina siloso nuostolius ir 
šėrimo išlaidas
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Feedtech™ siloso priedai

20% 25% 35%

Siloso kokybė prasideda dirvoje. Kokybišką silosą, turintį 
daug karvėms reikalingų maisto ir energinių medžiagų, galima 
paruošti tik iš geros botaninės sudėties, tinkamai patręštos 
žolės, turinčios pakankamai sausųjų medžiagų ir nupjautos 
esant optimaliai vegetacijos fazei.

Žalioje žolėje yra 18–25 proc. sausųjų medžiagų, tačiau 
geriausios kokybės silosas turi 25–40 proc. sausųjų medžiagų. 
Rauginamos žaliosios masės sausųjų medžiagų kiekį apytiksliai 
galima nustatyti suspaudžiant rankose ir pasukant saują žolės.
Tai reiškia, jog žaliąją masę reikia apvytinti, todėl jau pjaunant 

Ką reikia prisiminti siekiant paruošti kokybišką silosą:
• Naudojama švari ir kokybiška žolė.
• Žolė gerai suspaudžiama – kol tampa gerai matomos 

traktoriaus padangų vėžės.
• Kaip įmanoma greičiau žolė uždengiama plėvele ir nuolat 

tikrinama jos kokybė.
• Rūgimą gali pagerinti priedai – mielės, konservantai

ją reikėtų išsklaidyti, saugant, kad nepatektų žemių. Vytinimo 
trukmė priklauso nuo klimato sąlygų, tačiau žalioji masė laukuose 
negali būti ilgiau kaip 48 valandas, nes tuomet joje suyra maisto 
medžiagos.

Kaip paruošti silosą

Didžiausias kokybiško siloso ruošimo priešas yra oras. Iš rau-
ginamos masės svarbu jį greitai išspausti. Tik tolygiai paskleid-
us žaliąją masę ir gerai išspaudus orą, augalų ląstelės nustoja 
kvėpuoti, sustoja aerobinių mikroorganizmų veikla, išsaugomos 
maisto medžiagos. Ruošiant siloso ritinius šios technologijos reikia 
laikytis ypač tiksliai. Nors fermentacijos procesai ritinyje vyksta 
taip pat, kaip ir ruošiant bet kurį silosą, būtina saugoti, kad į silosą 
nepatektų oro.

Siekiant paruošti gerą silosą, rauginant žaliąją masę naudojami 
įvairūs priedai. Jie skatina spartesnį pH vertės mažėjimą ir padidi-
na organinių rūgščių kiekį, be to, padeda visiškai išvengti sviesto 
rūgšties išsiskyrimo, optimizuoja pieno rūgšties ir acto rūgšties 
santykį, padidina siloso energinę vertę ir maistingumą.

Ūkininkė Gražina Banienė
Anykščių raj.
Melžiamų karvių sk. apie 200

„Jau daugiau nei 10 metų savo ūkyje nau-
dojame „DeLaval“ FeedtechTM siloso kon-
servantus. Esame patenkinti konservanto 
aukšta kokybe ir naudojimo rezultatais. 
Ūkyje ruošiamas silosas šio inokulianto 
pagalba nesugenda ir išsilaiko visą sezoną. 
Taigi minimaliai sumažiname siloso nuosto-
lius ir žinoma šėrimo išlaidas. Su “DeLaval” 
bendradarbiaujame nuo pat ūkininkavimo 
pradžios, taigi ir toliau “DeLaval” išliks 
mūsų patikimas verslo partneris.”
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Naudoti paprasčiau nei chemikalus
Bakterijų raugą naudoti paprasčiau nei 
chemikalus, nes tai biologinis priedas. 
Pavyzdžiui, norint užraugti 500 tonų 
siloso, jums vietoje 2000 litrų chemikalų 
reikės tik vieno kilogramo FeedtechTM 
siloso priedų.

 Naudoti saugiau nei chemikalus 
Skirtingai nuo rūgščių, bakteriniai inokulian-
tai nekenkia juos naudojantiems žmonėms 
ir mechanizmams. Inokuliantų rinkos dalis 
didėja dėl jų patogaus naudojimo ir patiki-
mumo, ypač todėl, kad jie tikrai efektyvūs

Bakteriniu raugu apdorotą silosą 
mėgsta karvės
Remiantis tyrimais, tokio siloso jos suėda 
daugiau, palyginti su silosu, paruoštu be 
priedų. Net girdėta teiginių (nors tai mok-
sliškai neįrodyta), kad kai kurie pašaru-
ose likę Lactobacillus mikroorganizmai 
daro teigiamą įtaką didžiajam karvių 
prieskrandžiui.

Unikalios plataus spektro bakterijos 
Mokslininkai tik neseniai nustatė opti-
malias siloso bakterijų rūšis. Keturiuose 
FeedtechTM siloso rauguose naudojama 
patentuota padermė MiLAB 393 sudaro 
plataus spektro junginius, naikinančius 
grybelį.

Feedtech™ siloso priedai
Greitas išlaidų atsipirkimas

Visiems žinoma, kad rūgstančio ir sandėliuojamo siloso kiekis sumažėja. Tačiau 
mažiau žinoma apie tai, kiek galima sutaupyti sumažinus sausųjų medžiagų 
nuostolius. Paprastai tvirtinama, kad sandėliavimo nuostoliai yra apie 8 proc. Tačiau 
naudojant priedus ir silosą tinkamai laikant šiuos nuostolius galima sumažinti perpus 
– iki 4 proc. Atlikus FeedtechTM siloso priedų tyrimus, įrodyta, kad apdorotos žolės 
siloso fermentacijos ir sandėliavimo nuostoliai sumažėja vidutiniškai net iki 4,5 
proc. Pavyzdžiui, jei 1000 tonų neapdoroto siloso vertė yra 25 000 EUR (25 EUR/t), 
naudojant FeedtechTM priedus nuostoliai sumažėja 45 tonomis - taigi sutaupoma 
1125 EUR.

„DeLaval” FeedetchTM siloso konservantai apima visas silosuojamų augalų rūšis,
turinčias įvairų sausųjų medžiagų kiekį silosuojant.

Inkolianto pasirinkimą lemia pašarų rūšis ir sausųjų medžiagų koncentracija. 
Gaminių, kurių pavadinimas prasideda raide M, sudėtyje yra patentuotos padermės 
MiLAB 393, kuri sudaro plataus spektro junginius, naikinančius grybelį.

M20XC
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M25AS

M20XC E

F400
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Feedtech™ siloso priedai

Silosas ir inokuliantai
Stambiųjų pašarų vertė pradeda mažėti iš karto juos nupjovus. Tikslas – išvengti 
kokybės pablogėjimo ir užkonservuoti didžiąją dalį grynųjų baltymų ir energijos.

To siekiant reikia pašalinti deguonį ir padidinti rūgštingumą, kad pieno rūgšties bak-
terijos galėtų daugintis, stabilizuoti ir gerinti silosą. Įrodyta, kad bakteriniai inokulian-
tai skatina pieno rūgšties bakterijų dauginimąsi.

Kai pH vertė nukrenta apytiksliai iki 5,0, nenaudojant inokulianto baltymų kiekis mažė-
ja.  Tačiau silosas tebelieka nestabilus, kol pasiekiama apytiksliai 4,0 pH vertė.

Naudojant inokuliantą, greičiau mažėja pH vertė, todėl išlieka daugiau baltymų;
be to, silosas greičiau stabilizuojasi ir mažiau genda.

pH

– 100%

– 0%

–5.6Hp

pH 5.0 –

pH 4.0 –

pH

– 100%

– 0%

–5.6Hp

pH 5.0 –

pH 4.0 –

Tranšėjų priežiūra
Kad ir koks veiksmingas būtų in-
okuliantas, ruošiant aukštos kokybės 
silosą svarbu ir gera priežiūra.

Sėkmingas silosavimas priklauso 
nuo daugelio įvairių veiksnių: praded-
ant agronomine priežiūra ir baigiant 
derliaus nuėmimu, laikymu ir šėrimo 
praktika.

BE INOKULIANTO

SU INOKULIANTU

DIENOS NUO SILOSAVIMO PRADŽIOS

DIENOS NUO SILOSAVIMO PRADŽIOS

Baltymų nuostoliai

Baltymų nuostoliai
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Akivaizdus gedimas

Akivaizdus gedimas

Natūralios siloso bakterijos

Stabilus silosas

Deguonis

Deguonis

Inokuliantai

A ir B

Saugos zona

Saugos zona
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Pašarų kaštai sudaro 45–65 proc. pieno 
gamybos kaštų. Naudodami Feedtech™ 
Silage M20XC, galite pagerinti fermenta-
ciją, sumažinti sausųjų medžiagų nu-
ostolius ir kontroliuoti klostridijų daugi-
nimąsi. Taip galite sutaupyti daug pinigų 
ir sumažinti pašarų sąnaudas.

Feedtech™ Silage M20XC – tai mišinys, 
kurį sudaro pieno rūgšties bakterijos, 
tarp jų – Lactobacillus plantarum Mi-
LAB393, Enterococcus faecium M74 ir 
Lactococcus lactis SR3.54. Šios bakte-
rijos užtikrina spartų pH vertės mažėjimą 
ir efektyvią fermentaciją, kuri yra koky-
biško siloso gamybos pagrindas.
 

L. plantarum MiLAB 393 ne tik pagerina 
fermentacijos rezultatus, bet ir sudaro 
junginius, kurie pasižymi plataus spektro 
grybelių naikinamuoju poveikiu - veikia 
pašarinės kilmės siūlinius grybelius ir 
mieles. Palyginti su neapdorotu silosu, 
tai padeda pagerinti aerobinį stabilumą.

Šio produkto sudėtyje esanti patentuota 
L. lactis padermė pasižymi ir tuo, kad 
padeda kontroliuoti nepageidautinus 
mikroorganizmus, pavyzdžiui, klostridi-
jas. Dėl bakterijų kombinacijos ji ideali 
pašarui, kuris rauginamas esant nedi-
deliam sausųjų medžiagų koncentracijos 
lygiui ir didelei klostridijų fermentacijos 
rizikai.
 

Feedtech™ Silage M20XC
siloso konservantas

Feedtech™ Silage M20XC pagerina fermentaciją, sumažina sausųjų medžiagų 
nuostolius ir padeda kontroliuoti klostridijų dauginimąsi.

M20XC

Daug cukraus           
/ mažai baltymų

Kukurūzai 
Grūdinės kultūros
Žolės
Liucerna

                                       
Mažai cukraus 
/ daug                                      
baltymų 

Maža

Klostridijų 
dauginimosi 
stabdymas

Grybelių
kontrolė Didelė
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SR3.54Žolės ir liucerna, 
turinčios nedidelį 
arba vidutinį sausųjų 
medžiagų kiekį

Drėgnas silosas sukelia nepageidautinos 
klostridijų fermentacijos riziką. 
Feedtech™ M20XC naudojama patentu-
ota L. lactis SR3.54 padermė net dau-
giau kaip 99 proc. sumažina klostridijų 
kiekį.
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Naudojama įranga
Galima naudoti bet kurią siloso in-
okulianto dozavimo įrangą; mažiausia 
dozė – 0,2 l/t siloso.
        
Naudojama dozė
Naudojant 2 g dozę tonai siloso, grame 
siloso užtikrinama ne mažiau kaip 200 
000 KSV bakterijų.

Laikymas ir laikymo trukmė 
Laikyti uždarose originaliose pakuotėse 
sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje, atoki-
au nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo trukmė
Laikant < +20 °C temperatūroje, sta-
bilumo garantija yra 3 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos (12 mėnesių < +5°C 
temperatūroje ir 24 mėnesiai -18 °C 
temperatūroje).
 

Pagrindiniai privalumai
• Užtikrina siloso kokybę
• Sumažina sausųjų medžiagų 

nuostolius
• Apsaugo nuo klostridijų dauginimosi
• Sumažina amonio nitrato kiekį
• Pagerina ėdamumą

+

Dozės ir naudojimas pašarui
    Gerai sumaišykite visą Feedtech™ 
siloso priedo pakuotės turinį su penkiais 
litrais vandens ir paruoškite suspensiją.
    Po to ištirpinkite vandenyje, rem-
damiesi nurodytu naudojimo kiekiu 
(rekomenduojama 0,5–2,0 l/t siloso).

Vėsiai (t. y. žemesnėje nei 15 °C tem-
peratūroje, visiškai nuo saulės spindulių 
apsaugotoje vietoje) bakterijas tirpale 
galima laikyti 72 valandas. Siekiant geri-
ausio poveikio, tirpalą reikia sunaudoti 
per 24 valandas.

Feedtech™ Silage sumažina sausųjų medžiagų nuostolius, lyginamąjį amoniako svorį 
žaliuose baltymuose ir etanolio koncentraciją. Sumažinus šiuos rodiklius, galima padi-
dinti pašaro baltymingumą arba gyvūnams tenkantį baltymų kiekį.
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Neapdorotas
Feedtech Silage M20XS
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Kukurūzai

Neapdorotas
Feedtech Silage M20XS

Sausųjų medžiagų nuostoliai          NH3                             Etanolis

Sausųjų medžiagų nuostoliai          NH3                             Etanolis

Art. Nr.:

92065308 FeedtechTM M20XC, 50 t

92065309 FeedtechTM M20XC, 100 t

92065310 FeedtechTM M20XC, 500 t
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Pašaro kaštai sudaro 45–65 proc. pieno 
gamybos kaštų. Naudojant Feedtech™ 
Silage M20XCE galima pagerinti 
fermentaciją, sumažinti sausųjų medžiagų 
nuostolius ir kontroliuoti klostridijų 
dauginimąsi. Taip galite sutaupyti daug 
pinigų ir sumažinti pašaro sąnaudas.

Feedtech™ Silage M20XCE – tai pieno 
rūgšties bakterijų, tarp jų – Lactobacillus 
plantarum MiLAB393, Enterococcus 
faecium M74 ir Lactococcus lactis 
SR3.54, mišinys. Šios bakterijos užtikrina 
spartų pH vertės mažėjimą ir efektyvią 
fermentaciją, kuri yra kokybiško siloso 
gamybos prielaida. Šioje sudėtyje esantis 
enzimas ksilanazė suskaidydamas 
chemiceliuliozę skatina fermentaciją.

 

L. plantarum MiLAB 393 ne tik pagerina 
fermentacijos rezultatus, bet ir sudaro 
junginius, kurie pasižymi plataus spektro 
grybelių naikinamuoju poveikiu - veikia 
pašarinės kilmės siūlinius grybelius ir 
raugus. Palyginti su neapdorotu silosu, 
tai padeda pagerinti aerobinį stabilumą.

Šio produkto sudėtyje esanti patentuota 
L. lactis padermė pasižymi ir tuo, kad 
padeda kontroliuoti nepageidautinus 
mikroorganizmus, pavyzdžiui, klostridijas. 
Bakterijų kombinacija padaro jį idealų 
naudoti pašarams, kurie rauginami 
esant nedideliam sausųjų medžiagų 
koncentracijos lygiui ir didelei klostridijų 
fermentacijos rizikai.

Feedtech™ Silage M20XCE
siloso konservantas  

Feedtech™ Silage M20XCE enzimų preparatas pagerina fermentaciją, 
sumažina sausųjų medžiagų nuostolius ir padeda kontroliuoti klostridijų 
dauginimąsi

Drėgnas silosas kelia nepageidautinos 
klostridijų fermentacijos riziką. Feed-
tech™ M20XCE naudojama patentuota 
L. lactis SR3.54 padermė klostridijų kiekį 
sumažina net daugiau kaip 99 proc.
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Žolės ir liucerna, 
turinčios nedidelį sau-
sųjų medžiagų kiekį
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Kukurūzai 
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kultūros  
Žolės 
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Mažai cukraus / 
daug baltymų
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Feedtech™ siloso priedai

 
Feedtech™ Silage sumažina visus šėrimo ekonomiškumą veikiančius rodiklius: 
sausųjų medžiagų nuostolius, amoniako ir etanolio kiekius. Sumažinę šiuos rodiklius, 
padidinsite gyvūnams tenkantį baltymų kiekį.

Dozės ir naudojimas pašarui
    Gerai sumaišykite visą Feedtech™ 
siloso priedo pakuotės turinį su penkiais 
litrais vandens ir paruoškite suspensiją.
     Po to ištirpinkite vandenyje, 
remdamiesi nurodytu naudojimo kiekiu 
(rekomenduojama
0,5–2,0 l/t siloso).

Vėsiai (t. y. žemesnėje nei 15 °C 
temperatūroje, visiškai nuo saulės 
spindulių apsaugotoje vietoje) bakterijas 
tirpale galima laikyti 72 valandas.

Naudojama įranga
Galima naudoti bet kurią siloso 
inokulianto dozavimo įrangą; mažiausia 
dozė – 0,2 l/t siloso.

Naudojama dozė
Naudojant 5 g dozę tonai siloso, grame 
siloso užtikrinama ne mažiau kaip 200 
000 KSV bakterijų.

Laikymas ir laikymo trukmė 
Laikyti uždarose originaliose pakuotėse 
sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje, 
atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo trukmė
Laikant < +20 °C temperatūroje, 
stabilumo garantija yra 3 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos (12 mėnesių < +5°C 
temperatūroje ir 24 mėnesiai -18 °C 
temperatūroje).

Siekiant geriausio poveikio, tirpalą 
reikia sunaudoti per 24 valandas
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Pagrindiniai privalumai
• Užtikrina siloso kokybę
• Sumažina sausųjų medžiagų 

nuostolius
• Apsaugo nuo klostridijų 

dauginimosi
• Sumažina amonio nitrato kiekį
• Pagerina skonį

+

1

2

Art. Nr.: 

92065305 FeedtechTM M20XCE, 50 t

92065306 FeedtechTM M20XCE, 100 t

92065307 FeedtechTM M20XCE, 500 t

Žolė/liucerna

Neapdorotas
Feedtech Silage M20XS

Sausųjų medžiagų nuostoliai          NH3                             Etanolis
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Feedtech™ siloso priedai

Feedtech™ Silage M25AS – tai iš anksto 
paruoštas siloso priedų mišinys, kuris, paly-
ginti su neapdorotu silosu, pagreitina siloso 
fermentaciją, sumažina sausųjų medžiagų 
nuostolius ir pagerina aerobinį stabilumą.

Jį sudaro dvi bakterijų padermės, pageri-
nančios fermentaciją (Lactobacillus planta-
rum MiLAB 393 ir Pediococcus pentosaceus 
PC3), ir padermė, stabdanti pašaro grybelių 
ir pelėsių dauginimąsi, gerinanti aerobinį 
stabilumą (Lactobacillus buchneri 1819).

Be to, MiLAB 393 sudaro plataus spektro 
junginius, kurie pasižymi aktyviu grybelių 
naikinamuoju poveikiu - veikia pašarinės 
kilmės siūlinius grybelius ir mieles.

Feedtech™ Silage M25AS
siloso konservantas

Kontroliuodamas mielių ir pelėsių grybelių dauginimąsi, Feedtech™ Silage 
M25AS pagerina aerobinį stabilumą. Feedtech™ Silage M25AS padeda 
fermentuoti žolės masę ir pagerina siloso aerobinį stabilumą šeriant.

Feedtech™ Silage M25AS sumažina 
mielių ir pelėsių grybelių dauginimąsi. 
L. Buchneri gebėjimas formuoti tiek 
pieno rūgštį, tiek acto rūgštį yra išsamiai 
aprašytas dokumentuose.
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Žolės / liucerna, kurių sau-
sųjų medžiagų kiekis yra 
vidutiniškas arba mažas

AEROBINIS 
STABILUMAS

Brandos fazės 
grūdinės kultūros 

Visų rūšių pašaras, 
kukurūzai

Sausųjų medžiagų koncentracija 
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Kukurūzai 
Grūdinės 
kultūros 
Žolės
Liucerna

Mažai cukraus / 
daug baltymų
 

Maža

Klostridijų 
dauginimosi 
stabdymas

Grybelių
kontrolė Didelė

Mielės, 
KSV/g     

Neapdoroti kukurūzai
Feedtech Silage M25AS

Pelėsio grybeliai, 
KSV/g 
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Feedtech™ siloso priedai

Stabdydamas puvimo mikroorganizmų dauginimąsi, Feedtech™ Silage M25AS pagerina 
aerobinį stabilumą šeriant.

Dviejuose tyrimuose įrodyta, kad Feedtech™ Silage M25AS sparčiai mažina pH vertę. 
Mažesnė pH vertė padeda apriboti baltymų skaidymąsi, o kartu sulėtina nepageidau-
jamų mikroorganizmų dauginimąsi.

Naudojama įranga
Galima naudoti bet kurią siloso 
inokulianto dozavimo įrangą; mažiausia 
dozė – 0,2 l/t siloso.

Naudojama dozė
Naudojant 2 g dozę tonai siloso, grame 
siloso užtikrinama ne mažiau kaip 200 
000 KSV bakterijų.

Pagrindiniai privalumai
• Paprastai naudojamas
• Pagerina siloso fermentavimą
• Kontroliuoja mielių  ir pelėsių 

grybelių augimą
• Pagerina aerobinį stabilumą 

patekus oro
• Apriboja sausųjų medžiagų 

nuostolius
• Sumažina pašaro sąnaudas

+
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Laikymas ir laikymo trukmė 
Laikyti uždarose originaliose pakuotėse 
sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje, 
atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo trukmė
Laikant < +20 °C temperatūroje, 
stabilumo garantija yra 3 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos (12 mėnesių < +5°C 
temperatūroje ir 24 mėnesiai -18 °C 
temperatūroje).
 

Art. Nr.: 

92065299 FeedtechTM M25AS, 50 t

92065300 FeedtechTM M25AS, 100 t

92065301 FeedtechTM M25AS, 500 t

Neapdorota žolė

Neapdoroti kukurūzai

Feedtech™ Silage M25AS su žole

Fedtech™ Silage M25AS su kukurūzais

Neapdorotas

Feedtech™ Silage M25AS 

pH, 3 dienos pH, 90 dienų pH, po 7 dienų aerobinio 

poveikio

Valandos
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Feedtech™ siloso priedai

Šis priedas – tai unikalus pieno rūgšties 
bakterijų mišinys, dėl fermentacijos 
būdo skatinantis pH vertės mažėjimą ir 
užtikrinantis bakterijų veikimą per visą 
fermentacijos procesą.

M60 ne tiktai pagerina fermentacijos 
rezultatus, jo sudėtyje yra ir L. plantarum 
MiLAB 393, sudarančios plataus spektro 
junginius, kurie pasižymi aktyviu grybelių 
naikinamuoju poveikiu - veikia pašarinės 
kilmės siūlinius grybelius ir mielių grybe-
lius. Palyginti su neapdorotu silosu, tai 
pagerina aerobinį stabilumą.

Sausųjų medžiagų konservavi-
mas yra gero pašaro naudojimo 
ir bendros ekonomijos prielaida.

10

8

6

4

2

0

Tyrimais nustatyta, kad naudojant 
Feedtech™ Silage M60 beveik 50 proc. 
sumažėjo žolės sausųjų medžiagų nuos-
toliai. 

Feedtech™ Silage M60 
siloso konservantas

Feedtech™ Silage M60 užtikrina spartų pH vertės bei sausųjų medžiagų 
nuostolių sumažėjimą. Šis priedas padeda paruošti gerai išlaikomą ir maistingą 
silosą ir suteikia galimybę kontroliuoti ar net sumažinti pašaro sąnaudas.

SKATINA 
FERMENTACIJĄ

Vidutiniškai sausa 
žolė, liucerna ir 
deriniai

Sausųjų medžiagų koncentracija 
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Daug cukraus / 
mažai baltymų 

Kukurūzai 
Grūdinės 
kultūros  
Žolės 
Liucerna

Mažai cukraus / 
daug baltymų
 

Maža

Klostridijų 
dauginimosi 
stabdymas

Grybelių
kontrolė Didelė

 Žolė                      

Neapdoroti kukurūzai
FeedtechTM Silage M60

Sausųjų medžiagų nuostoliai

Kukurūzai 
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Naudojama įranga
Galima naudoti bet kurią siloso in-
okulianto dozavimo įrangą; mažiausia 
dozė – 0,2 l/t siloso.
 
Naudojama dozė
Naudojant 2 g dozę tonai siloso, grame 
siloso užtikrinama ne mažiau kaip 200 
000 KSV bakterijų.

Laikymas ir laikymo trukmė 
Laikyti uždarose originaliose pakuotėse 
sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje, atoki-
au nuo tiesioginių saulės spindulių.
 
Laikymo trukmė
Laikant < +20 °C temperatūroje, sta-
bilumo garantija yra 3 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos (12 mėnesių < +5°C 
temperatūroje ir 24 mėnesiai -18 °C 
temperatūroje).

Sumažinus žolės ir raudonųjų dobilų pH vertę, Feedtech™ Silage M60 riboja baltymų 
irimą ir kartu sulėtina nepageidaujamą anaerobinių mikroorganizmų dauginimąsi.

Sumažinus kukurūzų pH vertę, Feedtech™ Silage M60 riboja baltymų irimą ir kartu 
sulėtina nepageidaujamą anaerobinių mikroorganizmų dauginimąsi.
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FeedtechTM Silage M60

Neapdorotas

FeedtechTM Silage M60

Neapdorotas Pagrindiniai privalumai
• Paprastai naudojamas
• Pagerina siloso fermentaciją
• Riboja sausųjų medžiagų 

nuostolius
• Sumažina pašarų sąnaudas

+

1

2

Art. Nr.: 

92065302 FeedtechTM M60, 50 t

92065303 FeedtechTM M60, 100 t

92065304 FeedtechTM M60, 500 t

 

Žolės ir raudonųjų dobilų pH vertės sumažėjimas

Kukurūzų pH vertės sumažėjimas

p
H

 v
er

tė
p

H
 v

er
tė

Žolė, 0 dienų                          Žolė, 3 dienos                     Žolė, 90 dienų            

Kukurūzai, 0 dienų              Kukurūzai, 3 dienos         Kukurūzai, 90 dienų

Dozės ir naudojimas pašarui
   Gerai sumaišykite visą Feedtech™ 
siloso priedo pakuotės turinį su penkiais 
litrais vandens ir paruoškite suspensiją.

    Po to ištirpinkite vandenyje, rem-
damiesi nurodytu naudojimo kiekiu 
(rekomenduojama 0,5–2,0 l/t siloso).

Laikant vėsiai (t. y. žemesnėje nei 15°C 
temperatūroje, visiškai nuo saulės 
spindulių apsaugotoje vietoje) bakterijas 
tirpale galima laikyti 72 valandas. 

Siekiant geriausio poveikio, tirpalą 
reikia sunaudoti per 24 valandas.
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Feedtech™ siloso priedai

Silosui susilietus su oru, jo kokybė pablogėja. Kokybę blogina pelėsiai ir grybeliai, 
kurie sparčiai dauginasi ir suardo silose esančias maisto medžiagas. Kyla grėsmė, kad 
pašare kaupsis ir pelėsių bei mielių toksinai, galintys daryti neigiamą poveikį bandos 
sveikatai. Dėl šių mikroorganizmų dauginimosi silosas kaista, o atskirose talpyklos 
vietose tampa pastebimi ryškūs pakitimai – melsvai žali arba raudoni plotai. Kaisti gali 
kokybiška kukurūzų ir sausa žolių bei grūdų masė. Nepakankamai suspaudus masę, 
kai ruošiamas silosas, padidėja rizika, kad jis gali pradėti kaisti. Jei nuo sąlyčio su oru 
pašaras nekaista, jo kokybė nepablogėja.

Feedtech™ Silage F400 ir Lactobacillus buchneri mišinys pagerina siloso aerobinį 
stabilumą.

Feedtech™ Silage F400
siloso konservantas
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DeLaval FeedtechTM F400 – tai natūralus siloso priedas, kuris stabdo pelėsių grybelių 
dauginimąsi stambiojo pašaro silose ir drėgnuose raugintuose grūduose.

F400 sudėtyje yra genetiškai nemodifikuotų pieno rūgšties bakterijų Lactobacillus buch-
neri. Be pieno rūgšties, šios bakterijos gamina ir acto rūgštį, kuri stabdo mielių ir pelėsių 
grybelių dauginimąsi.

Į silosą įdėjus F400, galima išsaugoti 
paruošto pašaro kokybę net atidarius 
tranšėją arba kūgį. Rekomenduojama 
F400 dėti ruošiant kukurūzų, kukurūzų 
burbuolių, šieno silosą arba rauginant 
drėgnus grūdus.

Optimali sausųjų medžiagų koncentracija 
rauginamame stambiajame pašare yra 
28–40 proc., o rauginamuose grūduose – 
ne daugiau kaip 75 proc.

Dozės
Į 1 gramą stambiojo pašaro pridedama 
ne mažau kaip 100 000 KSV bakterijų. 
Rekomenduojama dozė 0,5–2 litrai stam-
biojo pašaro tonai.
 

Tirpalo paruošimas
100 g pakuotė
    Ištirpinti vieno pakelio turinį 5 litruose 
vandens ir gerai sumaišyti.
    Norėdami gauti reikiamą darbinio 
tirpalo koncentraciją, pripilkite daugiau 
vandens:
• dozuojant 0,5 l/t: 45 l vandens;
• dozuojant 2 l/t: 195 l vandens.

500 g pakuotė
   Ištirpinti vieno pakelio turinį 10 litrų van-
dens ir gerai sumaišyti. 

   Norėdami gauti reikiamą darbinio tirpalo 
koncentraciją, pripilkite daugiau vandens:
• dozuojant 0,5 l/t: 240 l vandens;
• dozuojant 2 l/t: 990 l vandens. Kambario 
temperatūroje laikytą paruoštą darbo 
tirpalą sunaudoti per 24 valandas.
Vėsioje vietoje (žemesnėje kaip 15 °C 
temperatūroje) laikytą tirpalą sunaudoti 
per 48 val. Laikyti atokiau nuo tiesioginių 
saulės spindulių! 

Pasirinkite didžiausią 
rekomenduojamą dozę, jei kitaip 
neįmanoma užtikrinti tolygaus 
žaliosios masės apdorojimo 
produktu

Pagrindiniai privalumai
• Pagerina aerobinį stabilumą
• Išsaugo maistinę vertę

+

Daug cukraus / 
mažai baltymų

Kukurūzai 
Grūdinės 
kultūros
Žolės
Liucerna

Mažai cukraus
 / daug baltymų 

Maža

Klostridijų 
dauginimosi 
stabdymas

Grybelių
kontrolė Didelė

Kukurūzai,drėgni grūdai 

AEROBINIS 
STABILUMAS 

1

2

1

2

Art. Nr.: 

89584280 FeedtechTM F400, 100 t 

89584380 FeedtechTM F400, 500 t

Galiojimo terminas
Laikant vėsioje vietoje (nesušaldytą) nea-
tidarytose originaliose pakuotėse, galioji-
mo terminas yra 1 metai.
Laikant -18 °C, galiojimo terminas yra 3 
metai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.
 

Sausųjų medžiagų koncentracija
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Feedtech™ siloso priedai

FeedtechTM TMR
stabilizatorius

Feedtech™ TMR stabilizatorius – tai konservantas, kuris stabdo mikroorganizmų 
sukeliamą pašaro mišinio gedimą. Jis gerokai sulėtina mielių ir pelėsių grybelių 
dauginimąsi ir efektyviai saugo, kad pašaras nekaistų.

Palaiko pašaro kokybę
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Feedtech™ siloso priedai

Sukaitęs pašaras sumažina Jūsų 
pajamas
Visi žino, kad karvės produktyvumas 
priklauso nuo pašaro kokybės ir kad be 
vertingo pašaro neįmanoma pasiekti 
didelio karvių produktyvumo. Tačiau 
net iš kokybiško pašaro pagaminti 
pašaro mišiniai kartais pradeda kaisti, 
ypač šiltaisiais vasaros mėnesiais ir tais 
atvejais, kai jie ilgai veikiami ore esančio 
deguonies.

Atviroje tranšėjoje arba kūgyje, taip 
pat ruošiant pašaro mišinį pašaras 
yra veikiamas ore esančio deguonies. 
Į pašarą patekęs deguonis aktyvina 
pašaro raugus ir pelėsius, todėl pašaras 
ima kaisti. Mielių ir pelėsių aktyvumas 
labai sumažina pašaro medžiagų kon-
centraciją ir pablogina pašaro skonio 
savybes, todėl gyvuliai sukaitusio paša-
ro suėda mažiau. Suėdusios mažiau 
pašaro, karvės duoda mažiau pieno, tad 
sumažėja jūsų pajamos.
 
FeedtechTM TMR stabilizatorius 
FeedtechTM TMR stabilizatorius – tai 
konservantas, padedantis išvengti 
pašaro mišinio (TMR) gedimo ir išlaikyti 
gerą pašaro maistinę vertę. Jis patikimai 
apsaugo pašarą nuo mielių ir pelėsių 
grybelių dauginimosi, taip pat nuo kaiti-
mo. Stabilizatoriaus veikliosios medžia-
gos yra propiono rūgštis ir sorbo rūgštis, 
efektyviai jį stabilizuojančios ir šiltaisiais 
vasaros mėnesiais.

FeedtechTM TMR stabilizatorius labai 
naudingas praėjus tam tikram laiko-
tarpiui nuo pašaro sąlyčio su oru, pvz., 
ūkiuose, kuriuose naudojama automat-
inė šėrimo sistema. Kuo ilgiau pašaras 
gauna oro, tuo didesnė rizika, kad jis 
pradės kaisti.

Saugiai ir paprastai naudojamas
     Norėdami tolygiai sumaišyti FeedtechTM 

TMR stabilizatorių su pašaru, praskieskite jį 
vandeniu santykiu 1:1.
     Prieš pradėdami maišyti, pridėkite į 
maišytuve esantį pašarą atskiesto stabili-
zatoriaus. Dozė: 1–3 litrai stabilizatoriaus 1 
tonai pašaro. Maksimali dozė naudojama 
itin užterštam pašarui, kai kyla grėsmė, kad 
jis gali pradėti kaisti. Venkite tiesioginio sta-
bilizatorius sąlyčio su mineraliniais papildais, 
nes tai gali sukelti chemines reakcijas, kuri-
os išskirs šilumą, todėl pašaras gali sukietėti.
     FeedtechTM TMR stabilizatorių galima 
naudoti bet kuriam atrajotojų  pašarui. 
Palyginti su kitais produktais, kurių sudėtyje 
yra rūgšties, jis ne toks agresyvus ir kelia 
mažesnį rūdijimo pavojų.

Techninė informacija
FeedtechTM TMR stabilizatorius yra skys-
tas koncentruotas produktas, kurį sudaro 
propiono rūgštis, natrio propionatas, sor-
bo rūgštis ir 1,2-propandiolis, mažinantis 
produkto sušalimo temperatūrą.
• Spalva: gelsvai rudas
• Kvapas: kvapus
• pH (10 proc.): 4,8–5,2
• Tankis: 1,10–1,15

Pakuotės
26, 215 ir 1000 litrų

Patikrinkite, ar karvėms paruoštas 
pašaras nepraranda vertės ir mais-
tingumo, kol guli šėrimo take!

1

2

3
Art. Nr.: 

89808780 FeedtechTM stabilizatorius TMR, 20 l

94780780 FeedtechTM stabilizatorius TMR, 215 l
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FeedtechTM Allround 
konservantas

DeLaval Feedtech™ Allround efektyviai apsaugo tiek grūdus, tiek silosą, nepriklau-
somai nuo jų būklės arba drėgnio, užtikrina pašaro medžiagų išlaikymą ir gerą 
pašaro maistingumą.

Tai unikalus, paruoštas naudoti produktas, kurio sudėtyje yra natrio benzoato 
(benzoinės rūgšties), sunaikinančio daugiau grybelių ir raugų, palyginti su kitais 
panašiais šios medžiagos turinčiais produktais. Be to, jis sumažina korozinį propi-
ono rūgšties poveikį, taigi Feedtech™ Allround visiškai saugus pašarams apdoroti 
ir nesukelia rūdijimo gabenant ir sandėliuojant.

Saugus ir efektyvus grūdų sandėliavimas
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komponentai suteikia galimybę pasiekti 
geresnį konservavimo efektyvumą nei 
atskirai naudojamos sudėtinės jų dalys.
 

Naudojimas ir dozavimas

Siekdami maksimalaus Feedtech™ 
grūdų konservanto efektyvumo, tolygiai 
sumaišykite konservantą su apdoro-
jamais grūdais. Tai užtikrinama pilant 
konservantą į sraigtinę tiekimo ir maišy-
mo įrangą, malimo arba pašarų maišymo 
įrangą, į kurią suberti grūdai.

Papildoma 10–15 proc. dozė numatoma 
bet kuriuo iš tokių atvejų:
• konservuojant ekstruduotus / trupintus 
grūdus;
• konservuojant nevalytus grūdus su 
didele priemaišų koncentracija;
• kai sandėliavimo temperatūra didesnė 
nei 30 °C (dalis konservanto išgaruos);
• kai grūdams transportuoti naudojamos 
pneumatinės sistemos.

Grūdų sandėliavimo rizika
Jei grūdai drėgnesni nei 14 proc., mikro-
organizmų, ypač pelėsių grybelių ir mielių, 
veikla sukelia intensyvų šilumos išsisky-
rimą. Kuo drėgnesni grūdai, tuo greičiau jie 
sušyla. Vykstant mikroorganizmų medžiagų 
apykaitai, išsiskiria ir vanduo. Jis padidina 
drėgmės lygį grūdų saugykloje ir kartu su 
pakilusia temperatūra sukelia dar inten-
syvesnį gedimo procesą.

Yrant grūdinio pašaro medžiagoms, 
dauginasi pelėsių grybeliai ir mielės, todėl 
gerokai sumažėja šių grūdų, kaip gyvulių 
pašaro, vertė. Be to, kyla grėsmė, kad 
pelėsių grybeliai (pavyzdžiui, Penicillium 
ir Aspergillus) išskirs toksinus, galinčius 
kelti labai didelį pavojų gyvulių sveikatai ir 
produktyvumui.

Grūdų konservavimas
Grūdų konservavimas padeda sumažin-
ti grūdų sandėliavimo kaštus. Dažnai 
grūdams konservuoti naudojama propi-
ono rūgštis, tačiau ji ir jos garai pasižymi 
korozinėmis ir ėsdinančiomis savybėmis, 
todėl gali kelti grėsmę žmonėms ir ga-
dinti techniką. Agresyviosios propiono 
rūgšties savybės iš dalies slopinamos 
įdedant amonio druskų, tačiau tai gerokai 
sumažina konservanto efektyvumą.

Feedtech™ Allround
Feedtech™ Allround suteikia panašias
efektyvumo garantijas kaip gryna pro-
piono rūgštis, tačiau kartu jis užtikrina 
visus privalumus, kuriuos teikia tik silpnai 
dirginantis produktas, neturintis korozinių 
savybių.

Feedtech™ grūdų konservanto sudėtyje 
yra tokių aktyviųjų medžiagų, kurių savy-
bės ir nekenksmingumas yra įrodytas 
anksčiau, ir kurios plačiai naudojamos ir 
maisto produktams bei gėrimams kon-
servuoti.

Sudėtis
Feedtech™ Allround yra stabilus, 
paruoštas naudoti skystis. Jo sudėtyje 
yra propiono rūgšties, natrio benzoato ir 
natrio propionato. Konservanto pakuočių 
tūris: 215 litrų arba 1000 litrų talpos.

Agresyvus propiono rūgšties poveikis iš 
dalies slopinamas natrio benzoatu ir na-
trio propionatu. Laisvoji propiono rūgštis 
suaktyvina natrio benzoato grybelio 
naikinamąjį poveikį. Naudojami kartu, 

Sandėliavimas
Laikyti sandariai uždarytą, sausoje, 
vėsioje ir vėdinamoje patalpoje. Produk-
to galiojimo terminas 2 metai nuo pag-
aminimo dienos. Šviesoje konservantas 
gali pakeisti spalvą, tačiau tai nekeičia 
produkto kokybės. 

Dozavimas (l/t) priklausomai nuo išvalytų 
grūdų drėgmės ir laikymo trukmės (sub-
erti grūdai)

<18

18-24

25-30

31-35

>35

4

6

4-5

2-4

2-3

Dozavimas tuneliuose, tranšėjose ir pan.
laikant smulkintus (ekstruduotus, trupintus)
grūdus

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%
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11. 0

5.0
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12. 5
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7.0

8.0

9.0

10. 0

11. 0

12. 5

14. 5

1- 33 -6 6-12

Art. Nr.: 

895844 80 Feedtech™ Allround, 1000 l

895845 80 Feedtech™ Allround, 215 l

Dėmesio!
Dirbdami su konservantu naudokite 
PVC pirštines, apsauginius akinius, 
respiratorių ir darbo drabužius su 
ilgomis rankovėmis

Naudodami galingą malūną, kuriam 
veikiant padidėja grūdų temperatūra, 
pridėkite papildomai 20 proc. 
konservanto!

Grūdų 
drėgmė

Laikymo trukmė (mėnesiais)

Grūdų 
drėgmė (%)

Konservantas,
l/t
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