Feedtech™ silokonservant
Vähendage silo mahu kahanemist
ja hoidke kokku söödakulusid

Feedtech™ silokonservant
Kiire tasuvus
Silo mahu kahanemine ei ole uudis. Kuid vähem
teatakse seda, kui palju on võimalik säästa tänu
kuivaine mahukao vähendamisele.

Rusikareeglina on kadu
säilitamisel umbes 8%. Kuid tänu
silokonservandile ja silo õigele
käitlemisele on võimalik kadu
vähendada poole võrra ehk
4% peale.
Katsed näitavad, et Feedtechi
silokonservantide kasutamise
korral väheneb töödeldud
rohusilo mahukadu kääritamisel
ja säilitamisel keskmiselt kuni
4,5%. Näiteks, kui 1000 tonni
töötlemata silo maksab 40 000
€ (40 €/tonn), võimaldavad
Feedtechi silokonservandid
vähendada kadu 45 tonni võrra,
tänu sellele säästate 450 €.
Kergem kasutada kui kemikaale
Kuna silokonservant on
bioloogiline, siis on seda kergem
kasutada kui kemikaale. Näiteks
kulub 500 silotonni töötlemiseks
2000 liitri kemikaali asemel vaid
1 kg Feedtechi silokonservanti.

Kemikaalidest ohutum
Erinevalt hapetest ei ole
silokonservandid ohtlikud ei
inimestele ega seadmetele.
Bioloogiliste konservantide
turuosa suureneb tänu nende
kasutusmugavusele ja ohutusele
ning loomulikult ka tänu nende
toimele. USAs moodustavad
konservandid juba ligikaudu
70% kõigist kasutatavatest
silolisanditest.
Lehmadele meeldib
konservantidega töödeldud silo
Uuringud näitavad, et
lehmad söövad meelsamini
konservantidega töödeldud silo
kui lisanditeta valmistatud silo.
Kuigi see on veel teaduslikult
tõestamata, arvatakse,
et osa kuivsööta jäetud
piimhappebaktereid mõjub hästi
lehma vatsale.

LUTSERN

Väike
suhkrusisaldus/
suur valgusisaldus

60

ROHUMASS

M

TERAVILI

00

MAIS

F4

AS
25 0
M 60
F

Suur
suhkrusisaldus/
väike valgusisaldus

XC
20
E
M
XC
20
M

PÕLLUKULTUURI OMADUSED

Täielik valik kõigi põllukultuuride ja tingimuste puhul.
Silokonservant valitakse vastavalt põllukultuuri liigile ja
kuivaine kontsentratsioonile. M-tähega algava nimetusega
tooted sisaldavad patenditud bakteriliiki MiLAB 393, mis
toodab laia toimespektriga seentevastaseid ühendeid.
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Ainulaadne laia
toimespektriga bakter
Teadlastel on alles viimasel ajal õnnestunud
kindlaks määrata silo jaoks optimaalsed
bakteriliigid. Patenteeritud bakteriliiki MiLAB 393
kasutatakse neljas Feedtechi silokonservandis
ning see toodab laia toimespektriga
seenevastaseid ühendeid.

SILO KÄITLEMINE
KONSERVANT VÕIB OLLA VÄGA
TÕHUS, KUID KVALITEETSE SILO
TOOTMISEL ON VÄGA OLULINE KA
SELLE KÄITLEMINE. SILO OSUTUB
TÄISVÄÄRTUSLIKUKS, KUI VÕETAKSE
ÕIGESTI ARVESSE NII AGRONOOMILISI
ASPEKTE KUI SAAGIKORISTUS-,
SÄILITAMIS- JA SÖÖTMISTAVASID.

Silo ja silokonservandid
Sööda koristamise hetkest
alates hakkab selle toiteväärtus
vähenema. Eesmärk on
vähenemist pidurdada ja
konserveerida võimalikult suur
kogus seeditavat valku ja energiat.

Selleks tuleb eemaldada hapnik
ja suurendada happesust, et
piimhappebakterid saaksid
kasvada ning silo stabiliseerida ja
„marineerida“. Katsed näitavad,
et silokonservandid edendavad
piimhappebakterite kasvu.

Ilma silokonservandita väheneb valgusisaldus,
kuni pH-tase langeb umbes 5,0 peale. Kuid silo on
ebastabiilne kuni pH-taseme 4,0 saavutamiseni.
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Silokonservantidega langeb pH-tase kiiremini,
tänu sellele väheneb valgukadu. Lisaks toimub silo
stabiliseerumine varasemas etapis, mis vähendab
riknemist.
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Feedtech™ silo F400

Feedtech™ silo F400 on eelvalmistatud segu bakteritest
Lactobacillus buchneri, mis parandab silo aeroobset
stabiilsust.
Peamised kasutegurid
• Parandab aeroobset stabiilsust
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Annustamismäär
Doseerituna 1 g söödatonnile
toodab min 100 000 kolooniaid
moodustavat osakest
söödagrammi kohta.
Säilivusaeg suletud
originaalpakendis
• < 30 °C: 6 kuud
• < 20 °C: 12 kuud
• < -18 °C: 24 kuud

Pakendi suurused
• 1 x 100 g lisamiseks 100 tonnile
(kotike)
• 1 x 500 g lisamiseks 500 tonnile
(kotike)

Feedtech™ Allround

Feedtech™ Allround säilitab efektiivselt vilja ja silo –
nende seisundist ja niiskussisaldusest sõltumata – tagades
silo toiteväärtuse ja söödavuse säilimise. Kasutusvalmis
vedelik sisaldab propioonhapet, naatriumbensoaati ja
naatriumpropanaati. Feedtech™ Allround ei söövita ning
seda on ohutu käidelda ja transportida.
Peamised kasutegurid
• Kasutusvalmis vedelik
• Mittesöövitav

Feedtech™ Allroundi kasutamine
Parima tulemuse saavutamiseks teravilja säilitamisel on eriti
oluline, et kogu vili oleks konservandiga ühtlaselt segatud.
Kõige paremad tulemused saadakse doseerides konservanti
transportööri teole, muljurveskisse või söödamikserisse.
Konservandi täpseks doseerimiseks on mõistlik kasutada
dosaatorit.
Feedtech™ Allround doseerimine (liitrit/tonnile)
puhastatud teraviljale
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16
18
20
22
24
26
28
30
31–35
36–40
40–45

Säilitamise aeg (kuudes)
<1

1–3

3–6

6–12

3,5
4
4,5
5
6
7
8
9,5
11
13
15

4,5
5
6
7
8
9
10
11
12,5
15
17

5
6
7
8
9
10
11
12,5
14,5
16,5
18,5

5,5
7
8
9
10
11
12,5
14,5
17
18,5
20

Säilitamine ja säilivus
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, jahedas, hämaras
ja kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstuna. Vältida
külmumist. Säilib kaks aastat. Valguse toimel võib toote värvus
muutuda, kuid see ei muuda toote konserveerivaid omadusi.

Feedtech™ silo M25AS

Feedtech™ silo M25AS on eelvalmistatud segu piimhapet
tootvatest bakteritest ja bakteritest Lactobacillus buchneri,
mis parandavad silo aeroobset stabiilsust.
Peamised kasutegurid
• Toodab kvaliteetset silo
• Parandab aeroobset stabiilsust
• Suurendab kuivaine säilivust
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Annustamismäär
Doseerituna 2 g söödatonnile
toodab min 200 000 kolooniaid
moodustavat osakest
söödagrammi kohta.
Säilivusaeg suletud
originaalpakendis
• < 20 °C: 3 kuud
• < 5 °C: 12 kuud
• < -18 °C: 24 kuud

Pakendi suurused
• 100 g lisamiseks 50 tonnile
(pudel)
• 2 x 100 g lisamiseks 100 tonnile
(2 kotikest karbis)
• 10 x 100 g lisamiseks
500 tonnile (10 kotikest karbis)

Feedtech™ silo M60

Feedtech™ silo M60 on segu piimhapet tootvatest
bakteritest, mis langetavad kiiresti pH-taset ning
tõhustavad seega sileeritud põllukultuuride käärimist,
tänu sellele väheneb kuivainekadu.
Peamised kasutegurid
• Toodab kvaliteetset silo
• Parandab käärimist
• Suurendab kuivaine säilivust / vähendab kuivainekadu

PÕLLUKULTUURI OMADUSED
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Annustamismäär
Doseerituna 2 g söödatonnile
toodab min 200 000 kolooniaid
moodustavat osakest
söödagrammi kohta.
Säilivusaeg suletud
originaalpakendis
• < 20 °C: 3 kuud
• < 5 °C: 12 kuud
• < -18 °C: 24 kuud

Pakendi suurused
• 100 g lisamiseks 50 tonnile
(pudel)
• 2 x 100 g lisamiseks 100 tonnile
(2 kotikest karbis)
• 10 x 100 g lisamiseks
500 tonnile (10 kotikest karbis)

Feedtech™ silo M20XC

Feedtech™ silo M20XC on eelvalmistatud segu piimhapet
tootvatest bakteritest, mis parandavad silo käärimist ja
vähendavad selles kuivainekadu. Konservandis M20XC
kasutatud bakteriliik L. lactis on tuntud oma patenditud
võime poolest kontrollida soovimatuid mikroorganisme
nagu klostriidid.
Peamised kasutegurid
• Parandab käärimist
• Kontrollib klostriide
• Vähendab kuivainekadu
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Annustamismäär
Doseerituna 2 g söödatonnile
toodab min 200 000 kolooniaid
moodustavat osakest
söödagrammi kohta.
Säilivusaeg suletud
originaalpakendis
• < 20 °C: 3 kuud
• < 5 °C: 12 kuud
• < -18 °C: 24 kuud

Pakendi suurused
• 100 g lisamiseks 50 tonnile
(pudel)
• 2 x 100 g lisamiseks 100 tonnile
(2 kotikest karbis)
• 10 x 100 g lisamiseks
500 tonnile (10 kotikest karbis)

Feedtech™ silo M20XCE

Feedtech™ silo M20XCE on ensüümipõhine eelvalmistatud
segu piimhapet tootvatest bakteritest, mis parandavad silo
käärimist ja vähendavad selles kuivainekadu. Konservandis
M20XC kasutatud bakteriliik L. lactis on tuntud oma
patenditud võime poolest kontrollida soovimatuid
mikroorganisme nagu klostriidid.
Peamised kasutegurid
• Parandab käärimist
• Kontrollib klostriide
• Vähendab kuivainekadu
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Annustamismäär
Doseerituna 5 g söödatonnile
toodab min 200 000 kolooniaid
moodustavat osakest
söödagrammi kohta.
Säilivusaeg suletud
originaalpakendis
• < 20 °C: 3 kuud
• < 5 °C: 12 kuud
• < -18 °C: 24 kuud

Pakendi suurused
• 250 g lisamiseks 100 tonnile
(pudel)
• 2 x 250 g lisamiseks 100 tonnile
(2 kotikest karbis)
• 10 x 250 g lisamiseks
500 tonnile (10 kotikest karbis)
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