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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 ensilerings processen med mjölk  
 syrabakterier och enzymer.
• Ökat skydd mot klostridier, jäst och mögel. Detta gör  
 Feedtech™ Silage F22 speciellt användbart vid pro duk  
  tion av rundbalar.
• Ger högre näringsvärde och energi innehåll än både  
 obehandlat och syrabehandlat ensilage.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Förbättrar smakligheten och ökar smältbarheten vilket  
 ökar grovfoder upptaget.
• Ökar hastigheten på ensilerings pro cessen 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 lantbruka ren.
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Verkningssätt/funktion
• Feedtech™ Silage F22 hjälper att styra och kontrollera  
 den naturliga ensi leringsprocessen för att säkra  
 kvali teten 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 mikro organismer, minimerar förlusterna och  
 ger ett lagrings stabilt ensilage.
• Enzymet cellulas spjälkar svårtill gänglig cellulosa och  
 stärkelse till enklare sockerarter. Mjölksyra bakterierna  
 får härmed lättillgängliga näring vilket är en   
 förutsättning för god mjölksyraproduktion.
• Bakterien Lactococcus lactis är effektiv på att hämma  
 till växt av klostridier.
• Natriumbensoat hindrar tillväxt av jäst och mögel något  
 som förbättrar lagringsstabiliteten vid uttag.

Användning
• Feedtech™ Silage F22 rekommenderas till förtorkad  
 grön massa med 2340% tshalt.
• Produkten blandas med vatten.
• Dosering: 4 liter/ton gräs.
• En box räcker till 40 ton ensilerat gräs.
• Lagring vid oöppnad förpackning: 
  
 Bakterierförpackningar 3 mån vid +20 °C 
    6 mån vid +6 °C 
    24 mån vid 18 °C
 Natriumbensoat 24 mån (lagras torrt)

Bruksanvisning
1. Natriumbensoatet (påse #1) tömmes i det kärl som  
 skall användas vid ensileringen: 1 påse per 40 liter   
 färdig bruks lösning.
 
2. Fyll på med vatten men lämna plats för lösningen med  
 bakterier, ca 510 liter. 
 
3. Lös upp 1 påse bakterier (påse #2) per 40 liter färdig  
 brukslösning i 510 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.
 
5. Ensilera!Innehåll

• 6 olika stammar av mjölksyra  producerande 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)

Ofarligt och skonsamt för 
maskiner

Förbättrar smakligheten

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!
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