
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Pro är ett effektivt, färdigblandat ensile-
ringsmedel som innehåller en koncentrerad bland-
ning av effektiva konserveringsmedel (E211, E202 
och E250). Blandningen varken fräter eller rostar 
men hämmar kraftigt tillväxten av jäst, mögel 
samt minskar sporer och smörsyra i ensilaget.  
Resultatet blir ett kallt och hygieniskt ensilage från 
inläggning till fodermix.
  
Safesil Pro hämmar den oönskade mikrobiella 
tillväxten i ensilaget vilket märkbart minskar för-
lusterna av torrsubstans och energi. Safesil Pro 
säkrar investeringen och arbetet från sådd till skörd 

så näringen i det egenproducerade grovfodret 
kommer djuren till nytta. Produkten är utvecklat 
tillsammans med SLU i Uppsala för jordbruk med 
höga krav på grovfoderkvalitet och produktion. 

Safesil Pro produceras i Falkenberg av råvaror 
som är noga testade för att hålla hög kvalitet och 
fodersäkerhet (klassning GMP+). Safesil Pro skyddar 
alla typer av ensilage; gräs, baljväxter, majs och 
helsäd, i alla lagringssystem, vid torrsubstanshalter 
mellan 28-50%. 

PRO

Safesil Pro konserverar ditt ensilage och håller det friskt, kallt 
och näringsrikt genom  hela ensileringen och ut i fodermixen. 

 Extra effektiv mot varmgång, jäst 
 och mögel

 Minskar TS- och energiförlusterna

 Foder- och kvalitetssäkrade råvaror  
 (GMP+)

 DLG certifierad i hela 5 ensilerings- 
 klasser*

 Varken fräter eller luktar

Obehandlad Syra Safesil Pro

Temp

+ 7,3 °C

+ 3,6 °C 

+ 0,9 °C

 

Källa: Knicky et al. J. Sci. Food Agric. 2009

Lägst temperaturstigning
7 dagar efter öppning

Safesil Pro ger ett kallt ensilage med minskade energiförluster. 
Varmgång är ett tydligt tecken på att energi förbrukas av 
oönskade mikroorganismer.
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Safesil Pro är en färdigblandad lösning 
som doseras enligt följande:  
Majs: 1,5 liter/ton grönmassa   
Vid normala ensileringsförhållanden  
(≈TS 30%) : 3 liter/ton grönmassa   
Svåra förhållanden tex regn, frost, jord-
kontamination: 4-5 liter/ton grönmassa. 

Vid blötare ensilage rekommenderas 
Safesil Challenge eller en ökad dosering 
Safesil Pro. Öka doseringen Safesil Pro  
vid torrare ensilaga upp mot ts 50%.

Mer information om dosering på 
www.safesil.se

Natriumbensoat (E211)   
Kaliumsorbat (E202)   
Natriumnitrit (E250)     
Vatten 
Aktiv substans: 34% 
Densitet: 1,135 - 1,155 g/cm3

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

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

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. Safesil Pro måste 
användas innan ensileringen, får inte 
blandas i fodermixen. 

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 Pro är en svensk produkt, tillverkad
i  Falkenberg. Produktionskedjan är foder-
säkrad enligt GMP+.

Safesil Pro är DLG klassad i följande klasser:  
 
• Bevisad god förmåga att ensilera 
 lättensilerade grödor. 
 
• Bevisad god förmåga att ensilera
 medelensilerade grödor. 
 
• Bevisad god förmåga att ensilera
 svårensilerade grödor. 
 
• Bevisad ökad lagringsbeständighet
 vid utfodringen. 
 
• Bevisad effekt på clostridia och sporer
 i ensilaget.
 
Produktionskedjan är GMP+ certifierad   
för en säker foderproduktion


