
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Challenge är sammansatt för svåra förhål- 
anden såsom riktigt blöta ensilage, ensilage med 
mycket sporer och/eller jordkontamination. Safesil 
Challenge har extra motståndskraft mot oönskade 
bakterier som clostridier, sporer och enterobakterier. 
 
Genom att gynna ensileringsprocessen och mot-
verka oönskade bakterier, sporer, jäst och mögel 
minskas torrsubstansförlusterna genom hela i 
läggningen, utfodringen och ända ut i fodermixen.

Safesil Challenge består av naturliga konserverings- 
medel som varken rostar eller fräter på maskinerna. 

Det är en färdigblandad luktfri, säker och effektiv 
lösning.

Safesil Challenge ger ett lönsamt grovfoder med 
minskade torrsubstansförluster vilket i sin tur leder 
till sparade produktionskostnader och ett minskat 
behov av kraftfoder.

Safesil Challenge ger dessutom en bättre hygienisk 
kvalitet som påverkar djurhälsa, konsumtion och 
produktion positivt. Hela produktionskedjan är 
fodersäkrad enligt GMP+.

CHALLENGE

Safesil Challenge är ett färdigblandat ensileringsmedel
för de svåraste utmaningarna 

 Extra effektiv vid svåra 
 ensileringsförhållanden

 Skyddar mor sporer och smörsyra 

 Foder- och kvalitetssäkrade  
 råvaror (GMP+) 

 Varken fräter eller luktar
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Läs mer på www.safesil.se. Följ oss på facebook.

— en säker ensilering 
vid svåra  förhållanden

DOSERING

INNEHÅLL

HÅLLBARHET & 
LAGRING

ANVÄNDNING

VARNING

FÖRPACKNING

KLASSIFICERING

TILLVERKNING

2 liter/ton grönmassa  

Svåra förhållanden tex regn, frost,  
jordkontamination: öka doseringen 
med 1-2 liter/ton grönmassa.  
Se www.safesil.se för mer information
om dosering.

Natriumbensoat (E211)    
Kaliumsorbat (E202)    
Natriumnitrit (E250)     
Vatten 
Aktiv substans: 32% 
Densitet: 1,130-1,155 g/cm3

2 års hållbarhet från produktionsdatum.  
Förvara Safesil Challenge med väl tillslutet 
lock på ett torrt och ventilerat ställe. 

Förvara inte Safesil Challenge i direkt 
solljus. Om vätskan fryser återgår den till 
oskadd lösning om den tinas. 

Torrsubstanshalter mellan 15-45%.  
Till  jord- eller gödselkontamination, svåra 
skördeförhållanden som frost eller sen 
skörd med lågt sockerinnehåll.  
 
Till alla typer av grödor; gräs, klöver, majs 
och helsädesensilage i alla lagringssystem; 
plansilos, torn, balar, slangar, korvar och 
limpor.  
 
Ensilaget kan utfodras två veckor efter 
inläggning men rekommendationen är 6 
veckor för att ensileringsprocessen ska 
vara fullständig. Andas inte in de gaser som naturligt bildas 

under ensileringsprocessen, de kan vara 
mycket farliga. 

Bulk • 1000 liter IBC container 
200 liter fat • 25 liter dunk

Irriterande, för vidare information 
se säkerhetsdatablad. 

Safesil Challenge är en svenk produkt,  
tillverkad i Falkenberg. Hela produktions- 
kedjan är fodersäkrad enligt GMP+


