AGRO-SIL CORN dodatek do kiszenia ziarna
Produkt hamujący proces fermentacji masłowej i zagrzewania się kiszonek – zwłaszcza w
kiszonkach produkowanych w rękawach foliowych.
AGRO-SIL CORN jest sprawdzonym, niezawodnie działającym dodatkiem kiszonkarskim
opracowanym specjalnie pod kątem rygorystycznych wymogów, jakie muszą być spełnione przy
produkcji kiszonki w belach i rękawach foliowych. Dzięki starannie dobranym substancjom czynnym
zapewnia nie tylko wysoką jakość procesu fermentacji, ale także skutecznie obniża ryzyko
zagrzewania się kiszonki na skutek ekspozycji oraz rozwoju pleśni.
AGRO-SIL CORN skutecznie zwalcza bakterie masłowe z rodzaju Clostridium (wytwarzające kwas
masłowy, który powoduje fermentację masłową), a także bakterie z grupy Coli i Listeria, drożdże i
pleśnie (powodujące zagrzewanie się kiszonki).
AGRO-SIL CORN to stabilna kiszonka w belach i rękawach dla bydła mlecznego, opasów oraz
szczególnie przydatna w żywieniu zwierząt monogastrycznych: drobiu, trzody chlewnej,
• zapobiega fermentacji masłowej i zagrzewaniu się kiszonki
• utrzymuje optymalny poziom higieny paszy nawet w trudnych warunkach zbioru
• niższe ubytki kiszonki .
DAWKOWANIE
Preparat AGRO-SIL CORN stosowany jest w postaci nierozcieńczonej, w dawce 3-4 kg na tonę
CCM lub ziarna kukurydzy.
Sposób dozowania:
AGRO-SIL CORN stosowany jest bezpośrednio w prasach formujących bele przy wykorzystaniu
dobrej klasy urządzeń do dozowania środków płynnych lub w prasach silosowych.
Zalecenia dotyczące skutecznej produkcji kiszonki w belach i rękawach:
• zbiór roślin przeprowadzać w odpowiednim terminie;
• Materiały paszowe przechowywać w czystości, chroniąc przed zanieczyszczeniem
• Sprawnie wykonać napełnianie rękawów foliowych
• Zapewnić czyste i suche miejsce składowania, zabezpieczone przed szkodnikami i ptakami
• Chronić bele i rękawy kiszonki przed uszkodzeniem
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Skład:
Kwas propionowy, kwas mlekowy, kwas octowy, lignosulfonian sodu
Przechowywanie:
Preparat należy przechowywać w ciemnym, suchym, chłodnym miejscu. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieotwarte oryginalne pojemniki z preparatem można
przechowywać przez co najmniej 2 lata od daty produkcji.
Klasyfikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami paszowymi:
Substancje czynne zawarte w preparacie AGRO-SIL CORN są sklasyfikowane w Rozporządzeniu
(WE) nr 1831/2003 w kategorii dodatków technologicznych (grupa funkcjonalna: konserwanty).
Opakowania: kanister 20 kg, zbiornik 1 000 kg
Uwaga:
Kiszonka przygotowana z preparatem AGRO-SIL CORN może być zadawana zwierzętom po okresie
fermentacji wynoszącym 6 tygodni.
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