
Feedtech™ rehunsäilöntäaineet
Vähentää rehuhävikkiä ja alentaa 
rehukustannuksia



Feedtech™ rehunsäilöntäaineet
Maksavat itsensä nopeasti takaisin
Kaikki tietävät, että rehu kutistuu kuviuessaan. Mutta har-
vat tietävät , kuinka paljon voi säästää kun vähennetään 
kuiva-aineen laskua.

Nyrkkisääntönä voidaan pi-
tää sitä, että varastoinnin 
aikana tappio on noin 8 %. 
Kun käytetään biologista 
säilöntäainetta ja hyvää rehu-
varastojen hallintaa, voi tappio 
olla vain puolet, noin 4 %. 

Tutkimuksissa on todet-tu, 
että käyttämällä Feed-
tech biologisia säilöntä-
aineita keskimäärin varas-
tointitappiot jäävät noin 4,5 
%. Esimerkiksi, jos 1000 
tn ilman säilöntäainetta 
tehtyä rehua on arvoltaan 
40 000 € (40 €/tn), Feedtech 
säilöntäaine pystyy 
vähentämään tappioita 45 
rehutonnia eli säästät 450 €. 

Helpompi käyttää
Biologista säilöntäainetta 
on helpompi käyttää kuin 
muita rehunsäilöntään 
tarkoitettuja aineita. 
Esimerkiksi, tarvitset vain 1 
kg Feedtech säilöntäainetta 
500 rehutonnille, sen sijaan 
että käyttäisit 2000 litraa 
muita aineita. 

Turvallisempia kuin muut
Toisin kuin hapot, biolo-
giset säilöntäaineet eivät
ole haitallisia niitä käyttä-
ville ihmisille tai koneille.
Biologiset säilöntäaineet 
kasvattavat markkina-
osuuttaan, koska ne ovat 
helppoja ja turvallisia käyttää 
- mutta ne myös toimivat 
käyttötarkoituksessaan. 



Monipuolinen valikoima kaikille kasveille ja kaikenlaisiin 
olosuhteisiin

Kasvilaji ja rehun kuiva-aine pitoisuus määrittävät 
käytettävän säilöntäaineen. Tuotteemme, jotka alkavat 
M- kirjaimella, sisältävät patentoitua MiLAB 393-bakteeria, 
joka tehokkaan maitohappotuotannon lisäksi ehkäisee 
rehun jälkilämpenemistä tehokkaasti ilman että pH-arvo 
jäisi korkeammalle tasolle, etikkahapon määrä lisääntyisi 
tai rehun maittavuus heikkenisi. 
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Ainutlaatuinen 
laajakirjoinen bakteeri

L. Plantarum-maitohappobakteeri on käytössä 
lähes kaikissa rehunsäilöntäaineissa, koska se 
pudottaa pH:n todella alas. 

DeLavalin patentoima L. Plantarumin kanta 
Milab 393 on siitä poikkeuksellinen, että 
tehokkaan maitohappotuotannon lisäksi 
se ehkäisee rehun jälkilämpenemistä ilman 
heterofermentatiivisten maitohappobakteerien 
käytössä ilmeneviä haasteita, kuten esimerkiksi 
korkeammalle tasolle jäävää pH-tasoa, 
lisääntynyttä etikkahapon määrää tai rehun 
maittavuuden heikkenemistä.



Rehu ja säilöntäaine
Sillä hetkellä kun rehu 
niitetään, sen ravintoarvot 
alkavat muuttua. 
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. 

REHUVARASTOJEN HALLINTA

SÄILÖNTÄAINEEN TEHOLLA EI OLE 
MERKITYSTÄ, JOS REHUVARASTOJEN 
HALLINTA EI OLE KUNNOSSA. JOTTA 
SAADAAN AIKAAN HUIPPULAATUISTA 

REHUA, TARVITAAN MONIA ERI 
TEKIJÖITÄ: OIKEANAIKAINEN 

SÄILÖREHUN KORJUU, TOIMIVA JA 
TEHOKAS SÄILÖNTÖAINE SEKÄ TOIMIVA 

REHUJEN VARASTOINTI JA SYÖTTÖ.



Jos rehu säilötään ilman säilöntäainetta, valkuaispitoisu-
us alenee, kunnes pH on laskenut noin arvoon 5.0; joka 
tapauksessa, rehun säilyvyys on epävarmaa, ennen kuin 
se saavuttaa pH:n 4.0. 
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Kun säilönnässä käytetään säilöntäainetta, pH putoaa 
nopeasti, mikä vähentää valkuaistappioita; lisäksi, rehu 
säilyy paremmin, mikä vähentää rehun pilaantumista.
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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 tehok-
kaasti pH:n laskussa ja klostridien kasvun ehkäisyssä. Lactobacillus 
Buchneri -bakteerikanta tuottaa etikkahappoa, joka toimii tehokkaasti 
jälkilämpenemisen ehkäisyssä mutta heikentää jonkin verran maittavuutta.

 Edut
 • Nurmi- ja/tai palkokasvipohjaiselle rehulle
 • Kokoviljarehulle
 • Kuiva-ainesuositus 28-50 %
 • Soveltuu Luomu-tuotantoon
 • Soveltuu erinomaisesti siiloon
 • Erinomainen jälkilämpenemisen esto



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

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

• 500g pussi (500 rehutonnia)
annostelu 4L/tn
Tuotenro: 92065377
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KUIVA-AINE PITOISUUS
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Matala Korkea

Sekoitus
• 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

Valmista seosta voidaan varas-
toida 24 tuntia huoneenläm-
mössä ja 48 tuntia jos pidetään 
viileämmässä ( alle +15 astetta). 
Suoraa auringonvaloa tulee 
välttää. 



Feedtech™ Silage M20XC

Feedtech™ M20XC on uuden sukupolven edullinen 
nurmirehujen säilöntäaine, joka pudottaa pH:n ja estää 
voihappoitiöiden muodostumisen erittäin tehokkaasti myös 
vaikeammissa olosuhteissa – ja tietenkin Milab 
393- bakteerikannalla varustettuna.

Edut
• Nurmirehuille  • Kokoviljarehuille
• Kuiva-ainesuositus 23-45%  • Soveltuu Luomu-tuotantoon
• Erinomainen pH:n pudottaja  • Paras voihappo-itiöiden
• Täydellinen maittavuus  muodostuksen ehkäisy
• Tehokas jälkilämpenemisen 
 ehkäisy



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

Pakkauskoot
• 100 g pullo, 50 rehutonnia.
Tuotenro: 92065308
• 2 x 100 g laatikko, 100 rehutonnia. 
Tuotenro: 92065309
• 10 x 100 g laatikko 500 rehutonnia. 
Tuotenro: = 92065310
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Sekoitus
esim. 1 pullo/pussi 200 L vettä, 
tällöin annostelu 4 L/rehutn

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

Suositellaan käytettäväksi 
kuitenkin 24 tunnin sisällä 
parhaan tuloksen 
saavuttamiseksi. 



Feedtech™ Silage M20XCE
-vaikeisiin olosuhteisiin

Feedtech™ M20XCE on toinen DeLavalin uuden sukupolven
rehunsäilöntäaineista. Sen entsyymillä ja Milab 393:lla 
viimeistellyt huippuominaisuudet korostuvat vaikeammin 
säilöttävillä rehuilla, vaativissa olosuhteissa.

Edut
• Nurmi- ja etenkin apila- sekä sinimailas- ja 
 palkokasvipohjaisille rehuille.
• Kuiva-ainesuositus 23-45%
• Soveltuu Luomu-tuotantoon
• Soveltuu siiloon
• Erinomainen pH:n pudottaja
• Paras voihappo-itiöiden muodostuksen ehkäisy
• Tehokas jälkilämpenemisen ehkäisy
• Täydellinen maittavuus



Feedtech™ M20XCE on toinen DeLavalin uuden sukupolven
rehunsäilöntäaineista. Sen entsyymillä ja Milab 393:lla 
viimeistellyt huippuominaisuudet korostuvat vaikeammin 
säilöttävillä rehuilla, vaativissa olosuhteissa.

Edut
• Nurmi- ja etenkin apila- sekä sinimailas- ja 
 palkokasvipohjaisille rehuille.
• Kuiva-ainesuositus 23-45%
• Soveltuu Luomu-tuotantoon
• Soveltuu siiloon
• Erinomainen pH:n pudottaja
• Paras voihappo-itiöiden muodostuksen ehkäisy
• Tehokas jälkilämpenemisen ehkäisy
• Täydellinen maittavuus

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

 Klostridien  Hiivojen     
 kasvun ehkäisy kasvun ehkäisy 
Matala Korkea

Pakkauskoot
• 100 g pullo, 50 rehutonnia.
Tuotenro: 92065305
• 2 x 100 g laatikko, 100 rehutonnia.
Tuotenro: 92065306
• 10 x 100 g laatikko, 500 rehutonnia.
Tuotenro: = 92065307

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

Valmista seosta voidaan säi-
lyttää 72 tuntia, jos se pidetään 
kylmässä (alle 15 astetta, vältä 
auringonpaistetta). Suositel-
laan käytettäväksi kuitenkin 24 
tunnin sisällä parhaan tuloksen 
saavuttamiseksi.
 



Feedtech™ Natriumbentsoaatti
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. 

Soveltuu erinomaisesti myös 
hevosenheinän tuottamiseen ja 
pidentää avatun paalin säilyvyyttä, 
jolloin syöttöaika voi olla jopa kaksi 
viikkoa. Käytetään yhdessä Feed-
tech M20XC ja M20XCE-aineiden 
kanssa. Ei sovellu luomutuotantoon.

Säilyvyys
Käytä valmis liuos 24 tunnin kuluessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. 
Liuos säilyy enintään 72 tuntia alle 15O C:n lämpötilassa. 

Pakkauskoot:
• Natriumbentsoaatti 3kg. Tuotenro: 92065396
• Natriumbentsoaatti 25kg. Tuotenro: 92065397

Annostelu: 
5 x 3 kg Natriumbentsoaatti = 15 kg = 200 L = 4 L/tn (50 tn rehua)
3 x 25 kg Natriumbentsoaatti = 75 kg = 1000 L = 4 L/tn (500 tn rehua)
Sekoita tarvittava määrä puhtaaseen veteen ja sekoita huolellisesti. Kun
aine on liuennut täydellisesti veteen, kaada seos annostelusäiliöön muun
säilöntäaineen joukkoon.
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