
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Bio innehåller två delar: en mjölksyraprodu-
cerande bakterie av stammen Lactobacillus planta-
rum och ett flytande citrat. Bakterien sänker snabbt 
pH vilket minskar förlusterna under ensilerings- 
processen. 

Citratet omvandlas under ensileringen till ättiksyra 
och diacetyl utan dyra energiförluster. Ättiksyran 
och diacetylen hämmar kraftigt tillväxten av jäst. 

Resultatet blir ett bra ensilage med en väsentligt 
bättre utfodringsstabilitet. 

Koncentration tillsatsmedel är avgörande för funk-
tion och Safesil Bio ger vid rekommenderad dosering 
hela 1 miljon mjölksyrabakterier/gram grönmassa. 

Safesil Bio är en tillåten produkt vid ekologisk odling 
och KRAV-godkänd produktion. 

BIO

Safesil Bio är ett biologist ensileringsmedel  
med dubbel effekt 

 Godkänd för både ekologisk odling 
 och KRAV-godkänd produktion

 Snabb pH sänkning 

 Ökad utfodringsstabilitet utan 
 stora energiförluster

 Skonsam mot maskinerna 

En längre utfodringsstabilitet visar på mindre aktivitet hos jäst, mögel 
och bakterier. Safesil Bio kombinerar en bakterie och ett citrat vilket 
ger ett bättre ensilage under hela utfodringen. 

Lactobacillus plantarum Safesil Bio

Ti
m

m
a
r 

in
n

a
n

 t
em

p
 ö

ka
t 

m
ed

 3
° 

C

 

  

 Utfodringsstabiliteten är mer än
dubblerad med Safesil Bio 
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Källa: Knicky et al. J. Sci. Food Agric. 2009
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Läs mer på www.safesil.se. 

DOSERING

INNEHÅLL

HÅLLBARHET & 
LAGRING

ANVÄNDNING

FÖRPACKNING

LAGRINGSSYSTEM

GRÖDOR

KLASSIFICERING

Rekommenderad blandning ger en  
dosering på 2 liter/ton grönmassa. 
 
Instruktioner för blandning finns på  
etiketten och på www.safesil.se.

Del 1: Lactobacillus plantarum 
NCIMB 30094 1k20723  
(ger 1 miljon cfu/g grönmassa) 
 
Del 2: Citronsyra (E330)

2 års hållbarhet från produktionsdatum.  
 
Del 1: Bakteriepreparatet lagras kallt och 
torrt. Förvaras i kyl vid längre förvaring. 

Del 2: Citratet bör ej förvara i direkt solljus. 
Förvaras mellan 4-25ºC. Förvaras oåtkom-
ligt för barn. 

Safesil Bio (bakteriepreparat + citrat):  
TS > 28% 
I blötare ensilage endast del 1:  
bakteripreparatet i Safesil Bio: TS < 28%

Del 1: 4 x 250 g frystorkade bakterier  
* Del 2: 1 x 25 liter citrat för behandling 
av 100 ton grönmassa

Alla lagringssystem

Gräs, klöver, majs och helsädesensilage

Del 1: Bakteriepreparatet är ej faroklassat.  
Del 2: Citrat orsakar allvarlig ögonirritation. 


