
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
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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

 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

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.

Blött ensilage ökar risken för oönskade 
klostrider. Det patenterade L. lactis 
SR3.54 minskar klostrider med över  
99 %

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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