
Feedtech™ rehunsäilöntäaineet
Vähentää rehuhävikkiä ja alentaa 
rehukustannuksia



Feedtech™ rehunsäilöntäaineet
Maksavat itsensä nopeasti takaisin

Rehunsäilönnän tavoitteena 
on minimoida tämä muutos ja 
jättää rehuun mahdollisimman 
paljon sulavaa proteiinia 
ja energiaa. Jotta tässä 
onnistutaan, happi täytyy 
poistaa rehusta ja pH 
täytyy pudottaa alas, jotta 
maitohappobakteerit voivat 
toimia ja säilöä rehun. 

Feedtech maitohappo-
bakteeripohjaiset rehun-
säilöntäaineet ovat yli 20 
vuoden kehityksen tulos. 
DeLaval on kehittänyt 
ne yhdessä Ruotsin 
maatalousyliopiston 
kanssa ja ne on suunniteltu 
nimenomaan pohjoismaisille 
nurmirehuille. 

Monipuolisesta valikoimasta 
löytyy tuote kaikentyyppisten 
rehukasvien säilöntään 
kaikissa olosuhteissa.

Tuotteemme, jotka alkavat 
M-kirjaimella (M20XC 
ja M20XCE) sisältävät 
patentoitua MiLAB 393- 
bakteeria. Tämä bakteeri 
tuottaa tehokkaasti 
maitohappoa ja ehkäisee 
rehun jälkilämpenemistä. 
Käymisen tuloksena syntyy 
fenolimaitohappoa, joka 
parantaa rehun maittavuutta ja 
tätä kautta syönti-indeksiä. 

Sillä hetkellä kun rehu niitetään, sen ravintoarvot alkavat 
muuttua. 



Feedtech 
biologisten säilöntäaineiden edut:

-  Pohjoismaisiin nurmiin kehitellyt ja testatut 
 bakteerikannat
-  Rehun maittavuus on huippuluokkaa
-  Tehokas rehun pH:n lasku vähentää virhekäymistä   
 rehussa
-  Tehokas homofermentatiivisten bakteerien toiminta   
 rehussa alentaa kuiva-aine hävikkiä
-  Tehokas jälkilämpenemisen esto - rehun sulavuus ja  
 energiasisältö pysyy korkealla tasolla
-  Edullinen käyttökustannus
-  Ei syövytä työkoneita
-  Turvallinen ja helppokäyttöinen
-  Säilöntäaineen varastointi on vaivatonta
-  Valmiilla liuoksella pitkä käyttöaika
-  Feedtech-valikoimasta tuote jokaiselle tekijälle, 
 kaikentyyppisille rehuille ja korjuutavoille sekä   
 säilöntätavoille
-  Säilöntäaineet soveltuvat luomuun (paitsi 
 Natriumbentsoaatti)
-  Säilöntäaineet soveltuvat myös mikro-annosteluun



Rehunsäilönnän muistilista:

-  Varmista, että varastossa on tarvittava määrä   
 sopivaa säilöntäainetta
-  Kiinnitä huomio nurmeen jo perustamisvaiheessa  
 sekä lajikevalinnassa
-  Lannoita kasvustoa kauden aikana tarpeen mukaan  
 ja huolehdi rikkakasvien torjunnasta
-  Niitä kasvusto ja anna tarvittaessa esikuivua.   
 Käytä tarvittaessa murskaavaa niittokonetta,   
 joka rikkoo korren rakennetta ja parantaa rehun   
 säilyvyyttä.
-  Huolehdi, ettei rehumassan joukkoon joudu  
 epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää rehun   
 säilyvyyttä.



-  Tarkista rehunkorjuukoneen säilöntäaineen   
 annostelijan toimivuus ja annostelumäärät.
-  Paaliin säilöessä, huolehdi riittävistä    
 hyvälaatuisista muovikerroksista paalin pinnalle.
-  Siiloon tai aumaan säilöessä, huolehdi riittävästä   
 tiivistämisestä ja peittämisestä. 
-  Jos rehu on kuivunut liikaa ja käytössäsi on   
 M20XC tai M20XCE-säilöntäaine, käytä siilon tai
 auman pintakuormiin lisäksi Natriumbentsoaattia,
 joka estää hiivojen ja homeiden kasvua.
-  Jos rehu on päässyt kastumaan ennen korjuuta, 
 käytä säilöntäaineesta hieman väkevämpää   
 seosta. 
-  Mitoita siilon ja auman koko sekä purkukäytännöt  
 rehun kulutuksen mukaan
-  Huolehdi hyvästä rehuhygieniasta myös
 varastoidessa, estä lintujen ja jyrsijöiden pääsy 
 rehuun. 



Feedtech™ Silage M20XC
Maitohappobakteeri-jauhe 
sekoituspullossa tai alumiinipusseissa.

Feedtech™ M20XC on edullinen nurmirehujen säilöntäaine, 
joka pudottaa pH:n ja estää voihappoitiöiden muodostumisen 
erittäin tehokkaasti myös vaikeammissa olosuhteissa. Milab 
393- bakteerikanta varmistaa hyvän rehun maittavuuden (fenoli-
maitohappo) ja estää tehokkaasti rehun jälkilämpenemisen (jopa 
72 tuntia).

Soveltuu:
 • säilörehulle (nurmi, EI palkokasvipohjainen) kuiva-   
    ainesuositus 23-45 %
 • kokovilja säilörehu
 • hevosten säilöheinälle (kuiva-aine 45-70 %) yhdessä   
    Natriumbentsoaatin kanssa
 • kaikille säilörehun varastointityypeille
 • Soveltuu luomuun 



Säilyvyys
• Huoneenlämmössä 3 kk (<20 
astetta)
•Jääkaapissa 12 kk (<5 astetta)
•Pakastimessa 24 kk (<18 astetta)

Valmista seosta voidaan
säilyttää 72 tuntia, jos se pidetään
kylmässä (alle 15 astetta,
vältä auringonpaistetta).

Suositellaan käytettäväksi
kuitenkin 24 tunnin sisällä
parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.

Pakkauskoot
• 100 g annos sekoituspullossa
 = 50 rehutonnia.
 Tuotenro: 92065308
• 2 x 100 g laatikko
 = 100 rehutonnia. 
 Tuotenro: 92065309
• 10 x 100 g laatikko 
 = 500 rehutonnia. 
 Tuotenro: 92065310

Sekoitus
esim. 1 pullo/pussi 200 L vettä, 
tällöin annostelu 4 L/rehutn

Rehun syöttö voidaan 
aloittaa jopa 1 viikon 
kuluttua varastoinnista

M20XC:n sisältämät homofermentatiiviset 
bakteerit parantavat maitohappokäymistä:

 L. Plantarum Milab 393 (20 %): Tuottaa tehokkaasti  
 maitohappoa ja varmistaa pH:n laskun riittävän  
 alas. Ehkäisee sienten ja hiivojen syntymistä. 

 L. Lactis SR3.54 (40 %): Tehokas klostrideja 
 vastaan ja laskee pH:ta.  

 E. Faecium (40 %): laskee rehun pH:ta nopeasti  
 etenkin säilönnän alkuvaiheessa.



Feedtech™ Silage M20XCE
Maitohappobakteeri-jauhe 
sekoituspullossa tai alumiinipusseissa.

Feedtech™ M20XCE on toinen DeLavalin M-sarjan
rehunsäilöntäaineista. Sen entsyymillä ja Milab 393:lla
viimeistellyt huippuominaisuudet korostuvat 
palkokasvipohjaisilla rehuilla (apila,sinimailanen,herne jne).

Soveltuu:
•  säilörehulle (nurmi, palkokasvipohjainen     
 (apila,sinimailanen,herne jne.) kuiva-ainesuositus 23-45 %
•  kokovilja säilörehu
•  hevosten säilöheinälle (kuiva-aine 45-70 %) yhdessä
 Natriumbentsoaatin kanssa
•  kaikille säilörehun varastointityypeille
•  Soveltuu luomuun 
 



Säilyvyys
• Huoneenlämmössä 3 kk (<20 astetta)
• Jääkaapissa 12 kk (<5 astetta)
• Pakastimessa 24 kk (-18 astetta)

Valmista seosta voidaan säilyttää
72 tuntia, jos se pidetään
kylmässä (alle 15 astetta, vältä
auringonpaistetta). Suositellaan
käytettäväksi kuitenkin 24
tunnin sisällä parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.

Pakkauskoot
• 250 g annos sekoituspullossa 
= 50 rehutonnia.  Tuotenro: 92065305                 
• 2 x 250 g annospussit laatikossa 
= 100 rehutonnia. Tuotenro: 92065306                                          
• 10 x 250 g annospussit laatikossa 
= 500 rehutonnia.  Tuotenro: 92065307

Sekoitus
esim. 1 pullo/pussi 200 L vettä, 
tällöin annostelu 4 L/rehutn

Rehun syöttö voidaan 
aloittaa jopa 1 viikon 
kuluttua varastoinnista
 

M20XCE sisältämät bakteerit:
 L. Plantarum Milab 393 (20 %): Tuottaa tehokkaasti
 maitohappoa ja varmistaa pH:n laskun riittävän alas.   
 Ehkäisee sienten ja hiivojen syntymistä. 

 L. Lactis SR3.54 (40 %): Tehokas klostrideja vastaan ja  
  laskee pH:ta.  

 E. Faecium (40 %): laskee rehun pH:ta nopeasti etenkin  
  säilönnän alkuvaiheessa.

 Ksylanaasi-entsyymi parantaa hemiselluloosien 
 hajoamista ja parantaa siten apilan ja palkokasveja 
 sisältävien nurmien säilöntään. 



Feedtech™ Silage F600
- tehokkaaseen jälkilämpenemisen estoon

Feedtech™ F600 on ns. yhdistelmätuote, joka sisältää sekä 
homo että heterofermentatiivisia bakteereita. Tämä varmistaa 
nopean pH:n pudotuksen, mutta myös ehkäisee tehokkaasti rehun 
jälkilämpenemistä. Lactobacillus Plantarum (kaksi) bakteerikannat 
toimivat erityisen tehokkaasti pH:n laskussa ja klostridien kasvun 
ehkäisyssä.Lactobacillus Bucherin -bakteerikanta tuottaa 
etikkahappoa, joka toimii tehokkaasti
jälkilämpenemisen ehkäisyssä. 

Soveltuu:
 • murskeviljalle kosteuden ollessa yli 30 %, annostelu 4 L/tn
 • kokovilja säilörehu/maissi
 • säilörehulle (nurmi ja/tai palkokasvipohjainen    
    (apila,sinimailanen,herne jne.) 
  kuiva-ainesuositus 28-45 %, etenkin seosrehutiloille
 • kaikille säilörehun varastointityypeille
 • Soveltuu luomuun 



Säilyvyys
• Huoneenlämmössä 6 kk (<30 astetta)
• Jääkaapissa 12 kk (<20 astetta)
• Pakastimessa 24 kk (-18 astetta)

Valmista seosta voidaan varastoida 24 
tuntia huoneenlämmössä
ja 48 tuntia jos pidetään
viileämmässä ( alle +15 astetta).
Suoraa auringonvaloa tulee välttää.

Pakkauskoot
• 100g pussi (100 rehutonnia) 
annostelu 4L/tn
Tuotenro: 92065376

• 500g pussi (500 rehutonnia)
annostelu 4L/tn
Tuotenro: 92065377

Sekoitus
Tarvittaessa pienemmässä 
astiassa: 

• 100 g pussi: 1/2 pussi 200 
litraan vettä, tällöin annostelu 4 
L/rehutn
• 500 g pussi: 1/10 pussia 200 
litraan vettä, tällöin annostelu 4 
L/rehutn

Rehun syötto voidaan 
aikaisintaan aloittaa 
8 viikon kuluttua.



Feedtech™ Natriumbentsoaatti
Lisäaine rehunsäilöntään
Natriumbentsoaatin käyttö varmistaa rehun laadun
erityisesti silloin, kun rehun kuiva-ainepitoisuus on 
korkea (35-70%). Tällöin on korkeampi riski homeiden ja 
hiivojen kasvulle. Natriumbentsoaatti estää homeiden ja 
hiivojen kasvua. HUOM! Ei sovellu luomutuotantoon.



Käyttöesimerkkejä:
M20XCE + Natriumbentsoaatti säilörehusiiloon: Lisää viimeisten rehu-
kuormien säilöntäaineen joukkoon Natriumbentsoaattia, kun rehun kuiva-
aine on yli 35 %. Tämä estää rehun jälkilämpenemisen ja homeiden ja 
hiivojen kasvun siiloa avatessa:

M20XCE + Natriumbentsoaatti hevosen säilöheinälle paaliin (45-70%): 
Lisää säilöntäaineen joukkoon Natriumbentsoaattia. Tämä pidentää 
avatun paalin säilvyyttä jopa 8 vuorokauteen.

Pelkkä Natriumbentsoaatti hevosen kuivaheinälle (yli 70 %): Natrium-
bentsoaatti toimii yksinään kun heinän kuiva-aine on korkeampi. 

Säilyvyys
Natriumbentsoaatin voi varastoida huoneenlämmössä.
Käytä valmis liuos 24 tunnin kuluessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
 
Pakkauskoot:
• Natriumbentsoaatti 3kg. Tuotenro: 92065396
• Natriumbentsoaatti 25kg. Tuotenro: 92065397

Annostelu: 
5 x 3 kg Natriumbentsoaatti = 15 kg = 200 L = 4 L/tn (50 rehutn)
3 x 25 kg Natriumbentsoaatti = 75 kg = 1000 L = 4 L/tn (250 tn rehua)

Sekoita tarvittava määrä puhtaaseen,haaleaan veteen ja sekoita huolel-
lisesti. Kun aine on liuennut täydellisesti veteen, kaada seos annostelu-
säiliöön muun säilöntäaineen joukkoon.
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