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Art nr
92065305

Feedtech™ Silage M20XCE – 250 g flaska – 50 ton

Foder utgör 45-65% av kostnaden för mjölkproduktion. Genom att använda Feedtech™ Silage M20XCE,

kan du förbättra ensileringsprocessen, minska förlusterna av torrsubtans och kontrollera tillväxten av
klostrider. Detta gör att du kan minska foderkostnaderna och därmed spara pengar.
Feedtech™ M20XC är en topprodukt, som innehåller Milab 393 stammar. Klarar av ensileringsprocessen
även i svåra förhållanden. Innehåller bl a Milab 393- mjölksyrabakterier och enzym.
Fördelar med att använda Feedtech™ Silage M20XCE:
•
Producerar ensilage av hög kvalitet
•
Minskar förluster av torrsubstans
•
Motverkar effektivt klostrider
• Förhindrar effektiv eftervärmning
• Smakligt foder

Feedtech™ Silage M20XCE

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
e-post sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

Blött ensilage ökar risken för oönskade
klostrider. Det patenterade L. lactis
SR3.54 minskar klostrider med över
99 %
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Feedtech™ Silage minskar nivån på
alla parametrar vilket gör skillnad på
foderekonomin: minskad torrsubstans,
ammoniak och etanol. Genom
att minska dessa nivåer, ökar du
proteinhalten till dina djur
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Applikator
Kan användas med vilken ensileringsutrustning som helst som klarar minst 0.2L/ton.
Applikatormängd
Doseras 5g/ton foder som ger minst 200 000 cfu per gram/foder.
Lagring
Håll orginalförpackningen stängd och förvara den på en torr, kall och mörk plats. Undvik direkt solljus.
Hyllagring: Om förpackningen förvaras vid <+20°C från tillverkningsdatum (12 månader vid <+5°C och
24 månader vid -18°C) så håller den sig i 3 månader.
Dosering och administration
Blanda hela förpackningen i 5 liter vatten noggrant. Späd ut med vatten till applikatorn
(rekommenderas: 0.5L/ton – 2.0L/ton av foder). Lösningen kan lagras upp till 72 timmar om den hålls
sval (lägre än 15°C, och får inte exponeras för solljus). Lösningen bör användas inom 24 timmar för
bästa effekt.

är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
av produktens design. 6228182320(S4)1703
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Art nr
90555190

Feedtech™ Silage F22

En förpackning innehåller 4 förpackningar bakterier
+ enzym à 150 g och 4 förpackningar natriumbensoat
à 3 kg.
Feedtech™ Silage F22 är ett biologiskt ensileringsmedel
som uppmuntrar och stödjer den naturliga ensilerings
processen.

Fördelar med att använda Feedtech™ Silage F22:
• Ofarligt och skonsamt för maskiner. Produkten är inte
etsande och ger inga rostskador.
• Stöttar den naturliga ensileringsprocessen med mjölk	
syrabakterier och enzymer.
• Ökat skydd mot klostridier, jäst och mögel. Detta gör
Feedtech™ Silage F22 speciellt användbart vid produk	tion av rundbalar.
• Ger högre näringsvärde och energiinnehåll än både
obehandlat och syrabehandlat ensilage.

• Förbättrar smakligheten och ökar smältbarheten vilket
ökar grovfoderupptaget.
• Ökar hastigheten på ensileringsprocessen vilket 		
minskar förlusten av torrsubstans.
• Ger ökad mjölkproduktion och bättre mjölkkvalitet.
• Miljövänlig.
• Produkten blandas med vatten först ute på gården
vilket minskar dyra transporter av vatten.
• Bättre totalekonomi för lantbrukaren.

Feedtech™ Silage F22

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
e-post sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

Verkningssätt/funktion
• Feedtech™ Silage F22 hjälper att styra och kontrollera
den naturliga ensileringsprocessen för att säkra
kvaliteten på grovfodret.
• De 6 naturliga bakteriestammarna i F22 omvandlar
socker i gräset till mjölksyra vilket sänker pH i grön		
massan ner till ca 4,0. Detta hämmar utvecklingen av
oönskade mikroorganismer, minimerar förlusterna och
ger ett lagringsstabilt ensilage.
• Enzymet cellulas spjälkar svårtillgänglig cellulosa och
stärkelse till enklare sockerarter. Mjölksyrabakterierna
får härmed lättillgängliga näring vilket är en 		
förutsättning för god mjölksyraproduktion.
• Bakterien Lactococcus lactis är effektiv på att hämma
tillväxt av klostridier.
• Natriumbensoat hindrar tillväxt av jäst och mögel något
som förbättrar lagringsstabiliteten vid uttag.
Ofarligt och skonsamt för
maskiner

Förbättrar smakligheten

Användning

Bruksanvisning

• Feedtech™ Silage F22 rekommenderas till förtorkad
grönmassa med 23-40% ts-halt.
• Produkten blandas med vatten.
• Dosering: 4 liter/ton gräs.
• En box räcker till 40 ton ensilerat gräs.
• Lagring vid oöppnad förpackning:

1. Natriumbensoatet (påse #1) tömmes i det kärl som
skall användas vid ensileringen: 1 påse per 40 liter 		
färdig brukslösning.

Bakterierförpackningar
				
				
Natriumbensoat

3 mån vid +20 °C
6 mån vid +6 °C
24 mån vid -18 °C
24 mån (lagras torrt)

2. Fyll på med vatten men lämna plats för lösningen med
bakterier, ca 5-10 liter.
3. Lös upp 1 påse bakterier (påse #2) per 40 liter färdig
brukslösning i 5-10 liter vatten i separat kärl/hink. 		
Bakterielösningen är hållbar upp till 3 dygn vid sval
förvaring.
4. Tillsätt bakterielösningen till kärlet med
natriumbensoatet. Den färdiga blandningen bör 		
användas inom 1 dygn.

Innehåll
• 6 olika stammar av mjölksyraproducerande bakterier:
Två stammar Pediococcus acidilacti P6
Två stammar Lactobacillus plantarum LSI
En stam Lactococcus lactis Sr3,54
En stam Enterococcus faecium M74
• Enzymet cellulas
• Natriumbensoat (konserveringsmedel)

5. Ensilera!
Tips!
Blandningen mellan vatten och natriumbensoat har
lång hållbarhet varför dessa kan blandas i god tid före
ensileringen. Lösningen med bakterier + enzym är då det
enda som återstår att blanda när det är dags att ensilera!

är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
av produktens design. 6228182330(S4)1605
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Art nr
92065302

Feedtech™ Silage M60 – 250 g flaska – 50 ton

Feedtech™ Silage M60 hjälper till att producera ett väbevarande och näringsrikt ensilage som gör det möjligt att
kontrollera eller t o m minska foderkostnaderna.
Feedtech™ M60 är en blandning av olika mjölksyrabakterier som påskyndar ensileringsprocessen genom en snabb
pH-sänkning vilket resulterar i minskade förluster av torrsubstans.
Fördelar med att använda Feedtech™ Silage M60:
•
Enkel att använda
•
Förbättrar ensileringsprocessen
•
Minskade förluster av torrsubstans
•
Minskar foderkostnaderna

Feedtech™ Silage M60

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
e-post sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

Bevarande av torrsubstans och nyckeln
till bra foderutnyttjande och ekonomi.
I försök har, Feedtech™ Silage M60
minskat förlusterna av torrsubstans av
gräs med nästan 50%
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Genom att sänka pH-värdet i majs,
begränsar Feedtech™ Silage M60
nedbrytningen av protein, och minskar
hastigheten på tillväxten av oönskade
anaeroba mikroorganismer
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Genom att sänka pH-värdet i gräs och
rödklöver, begränsar Feedtech™ Silage
M60 nedbrytningen av protein, och
minskar hastigheten på tillväxten av
oönskade anaeroba mikroorganismer
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Applikator
Kan användas med vilken ensileringsutrustning som
helst som klarar minst 0.2L/ton.
Applikatormängd
Doseras 5g/ton foder som ger minst 200 000 cfu per
gram/foder.
Lagring
Håll orginalförpackningen stängd och förvara den på
en torr, kall och mörk plats. Undvik direkt solljus.
Hyllagring: Om förpackningen förvaras vid <+20°C
från tillverkningsdatum (12 månader vid <+5°C och
24 månader vid -18°C) så håller den sig i 3 månader.
Bruksanvisning
Blanda hela förpackningen i 5 liter vatten noggrant.
Späd ut med vatten till applikatorn (rekommenderas:
0.5L/ton – 2.0L/ton av foder). Lösningen kan lagras
upp till 72 timmar om den hålls sval (lägre än 15°C,
och får inte exponeras för solljus). Lösningen bör
användas inom 24 timmar för bästa effekt.

är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
av produktens design. 6228184640(S4)1703

Feedtech™ TMR stabilizer
Bevarar fodrets kvalitet

Art nr:

92065297
92065298

20 L
215 L

Mjölkavkastning är direkt relaterat till foderintag. Högavkastande kor måste få foder som
motsvarar deras näringsmässiga krav; en
välbalanserad foderstat hjälper dina kor att nå
sin genetiska potential. En bra hygienisk kvalitet
är viktigt ur både näringsmässig och smaklig
synvinkel.

6:61

Behåll det höga näringsvärdet med Feedtech™
stabilizer från DeLaval

Feedtech TMR™ stabilizer hjälper till att
bibehålla fodrets kvalitet efter mixning.
Produkten har en starkt hämmande effekt på
jäst och mögel och minskar effektivt risken
för varmgång.

Feedtech™ TMR stabilizer - bevarar fodrets kvalitet

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tel 08-550 294 00
e-post sverige.info@delaval.com
www.delaval.com

Stabiliserar fodret
När en silo öppnas och fodret mixas kommer syre till.
Syret kan aktivera jäst och mögel vilket gör att fodret
börjar ta värme. Den försämring av fodret som följer
medför höga förluster av näringsämnen och gör det
även osmakligt.
Foder med lägre näringsvärde, och dessutom lägre
smaklighet, minskar både foderintag och energiintag
vilket ger mindre mjölk.
För att försäkra sig om en hög avkastning
av högkvalitativ mjölk gäller det att minska
näringsförlusterna. Eftersom högavkastande kor
behöver foder av god kvalitet så rekommenderar vi
Feedtech™ TMR stabilizer, speciellt under den varma
årstiden. Produkten hämmar effektivt varmgång
genom att förhindra tillväxt av jäst och mögel.
De aktiva komponenterna, som är baserade på
propionsyra och sorbinsyra, gör att foderkvaliteten
behålls stabil.
Säker och lätt att använda
DeLaval Feedtech™ TMR stabilizer är optimal för
gårdar med automatisk utfodring och med ett
mellanlager av foder. Risken för varmgång är större
när fodret inte utfodras direkt efter mixning och
därmed är utsatt för luft under längre tid. Det finns
all anledning att använda Feedtech™ TMR stabilizer
för att motverka den negativa effekten av längre
lagringstid och lufttillträde.

Det finns många orsaker till problem med varmgång. I
alla dessa situationer minskar Feedtech™ TMR stabilizer
förlusterna och bibehåller ett högt foderintag.
Dosering
Lös Feedtech™ TMR stabilizer i vatten i förhållande 1:1,
för att få en effektiv inblandning. Tillsätt den utspädda
produkten i mixern före mixning för att säkerställa
att den får en jämn inblandning. Rekommenderad
inblandning är 1 till 3 liter per ton. Använd den högsta
koncentrationen när risken för varmgång är hög, dvs vid
hög omgivningstemperatur och hög förekomst av jäst
och mögel.

TEKNISKA DATA
Feedtech™ TMR stabilizer är ett flytande koncentrat. Det
innehåller propionsyra, natriumpropionat och sorbinsyra samt
1,2 propandiol vilken sänker fryspunkten och är en energikälla för
djuren.
• Färg:		

gul-brun

• Lukt:		

aromatisk

• pH (10%):		

4,8-5,2

• Densitet:		

1,10-1,15

Förpackningsstorlek: 20 liter

är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A . och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
av produktens design. 6228187860(S6)1907

