SMART

Next generaon in silage addives

Safesil Smart - en nyhet bland de
saltbaserade ensileringsmedlen.
Safesil Smart är vår senaste nyhet bland ensileringsmedlen. Safesil Smart innehåller konserveringsmedel (E211, E281 och E250) som är noga utvalda.
Resultatet är ett modernt salt-baserat ensileringsmedel som skyddar det egenproducerade grovfodret.
Konserveringsmedlen består av nitritsalt som dödar
oönskade bakterier som smörsyrabakterier samt
salter från organiska syror som går in i jäst- och
mögelcellerna och skadar dem genom att sänka pH

inuti cellerna. Genom minskad tillväxt av oönskade
bakterier, jäst och mögel så bibehålls grovfodrets
kvalitet genom hela inläggningen och lagringen.
Safesil Smart produceras i Falkenberg av råvaror
som är noga testade för att hålla både hög kvalitet och fodersäkerhet (klassning GMP+).
Safesil Smart är lämplig för alla typer av grödor;
gräs, baljväxter, majs och helsäd, i alla lagringssystem, vid torrsubstanshalter från 25-45%.

Ny formulering
Foder- och kvalitetssäkrade
råvaror (GMP+)
Varken fräter eller luktar
Skyddar ensilaget genom
inläggning, lagring och uttag
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SMART

Next generaon in silage addives

— ger ett säkert grovfoder

PRODUKTDATA | SMART
FÖRPACKNING

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

ANVÄNDNING

Torrsubstanshalter mellan 25-45%.
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. Använd innan ensileringen, får inte tillsättas direkt i fodermixen.

HÅLLBARHET &
LAGRING

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

DOSERING

Safesil Smart är en färdigblandad lösning
som doseras enligt följande:
Vid normala ensileringsförhållanden
(≈TS 30%) : 3 liter/ton grönmassa
Mer information om dosering finns
på www.safesil.se

KLASSIFICERING

Irriterande, för vidare information
se säkerhetsdatablad.

TILLVERKNING

Safesil Smart är en svensk produkt, tillverkad
i Falkenberg. Produktionskedjan är fodersäkrad enligt GMP+.

VARNING

Andas inte in de gaser som naturligt bildas
under ensileringsprocessen, de kan vara
mycket farliga.

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

INNEHÅLL

Natriumbensoat (E211)
Natriumpropionat (E281)
Natriumnitrit (E250)
Vatten
Aktiv substans: 30%
Densitet: 1,135 - 1,155 g/cm3

Läs mer på www.safesil.se.
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