KONZERVAÈNÝ PRÍPRAVOK NA
O ETRENIE SENÁ E A SILÁ E

ECOSYL 100
DA Ecocorn
Prínos
Ecosyl 100 obsahuje peciálny bakteriálny kmeò MTD/1 (NCIMB 40027), ktorý
sa nachádza iba v produktoch rady Ecosyl. Jedná sa o Lactobacillus Plantarum
s charakteristikou, ktorá ho predurèuje na pou itie zvlá  v silá nych
prípravkoch. Rýchlo a efektívne produkuje mno stvo kyseliny mlieènej a je
aktívny v irokom rozpätí pH hodnôt, teploty a su iny silá ovanej hmoty.
Uvedený kmeò je aktívny poèas celého fermentaèného procesu, na rozdiel od
iných kmeòov Lactobacillus Plantarum, tak e ïal ie pomocné kmene pre tart
fermentácie nie sú potrebné.
V etky aplikované baktérie MTD/1 sú aktívne okam ite po nástreku do hmoty.
Balenie

400 g, 200 g
MTD/1 dominantný fermentaèný kmeò
200+ fermentaèných pokusov
Nezávislý pokus 24 hod. po zasilá ovaní - Silá o etrená MTD/1 obsahovala
25x viac baktérií mlieèneho kvasenia, prièom 100% baktérií bolo z kmeòa
MTD/1 - kompletne ovládol fermentáciu. Prejavilo sa to rýchlej ím zní ením
pH v hmote poèas kritického obdobia - hodnoty v grafe.

Extra stabilita MTD/1 pre dokonalú fermentáciu
Vy ia produkcia mlieka o 1.2l
Výsledky potvrdené 15 nezávislými pokusmi
s dojnicami.

Soli kyselín bránia rastu kvasiniek a plesní, obmedzujú tak produkciu
ne iadúceho etanolu a zabezpeèujú aeróbnu stabilitu fermentovanej
kukuriènej silá e. Zlep ená strávite¾nos krmiva zlep uje konverziu - vyu itie
ivín na produkciu.

Sená o etrená baktériami MTD/1 podporuje
trvale produkciu mlieka u dojníc.
Priemerné zvý enie produkcie mlieka o
1.2 litra/dojnicu/deò.
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Pri nákladoch 2,2 centa na dojnicu sa zvý i
tr ba o 36 centov. Platí to aj pri o etrení
sená e s vy ím obsahom su iny.
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Dávkovanie a aplikácia
Príprava: Obsah fla e pred otvorením poriadne zamie ajte a vyèkajte, kým sa vzniknutý prach usadí. Potom otvorte f¾a u a nalejte
vodu po hornú rysku. Obsah mie ajte, kým nebude roztok homogénny. Zásobnú nádr èiastoène naplòte vodou z vodovodu a vlejte
obsah fla e. Dolejte zásobnú nádr na po adovaný obsah vodou.
Príprava aplikaèného roztoku: 1 f¾a a na 100 l, 200 l, 400 l vody

dávka 100.000 KTJ/g silá e.

Doporuèené dávkovanie: Glycidové silá e: Ecosyl 100 = 1.000 t silá e - dávka 100.000 KTJ/g silá e
Benzoan sodný - 100 g/t
silá e. Pripravený aplikaèný roztok spotrebujte do 2 dní. Koncentrát sa dá skladova do 10 dní v chladnièke.
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