
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Pro on tehokas, valmiiksi sekoitettu lisäaine, 
joka sisältää tiivistettyä tehokkaiden säilöntäaineiden 
(E211, E202 ja E250) seosta. Seos ei ole syövyttävä, 
vaan estää voimakkaasti hiivan ja homeen kasvua 
ja vähentää itiöitä ja butaanihappoa säilörehussa. 
Tuloksena on kylmä, hygieeninen säilörehu säilömis-
estä rehuseokseen asti.

Safesil Pro estää ei-toivottua mikrobien kasvua 
säilörehussa ja vähentää merkittävästi kuiva-aine- ja 
energiahäviöitä. Safesil Pro turvaa investointisi ja 
ponnistelusi kylvöstä sadonkorjuuseen ja varmistaa, 
että eläimesi hyötyvät maatilalla tuotetun karkeare-

hun säilörehun ravinnosta. Tuote on kehitetty yh-
dessä Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) kanssa 
viljelijöille, jotka asettavat korkeat vaatimukset 
karkearehun laadulle ja tuotannolle.

Safesil Pro on valmistettu Ruotsissa raaka-aineista, 
jotka on testattu perusteellisesti korkean laadun ja 
rehuturvallisuuden säilyttämiseksi (GMP+-luokitus). 
Safesil Pro suojaa kaikentyyppistä säilörehua; nur-
mea, palkokasveja, maissia ja täysjyvärehua kaikissa 
varastointijärjestelmissä, joiden kuiva-ainepitoisuus 
on 28–45 %.
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Safesil Pro säilyttää säilörehusi ja pitää sen tuoreena, kylmänä ja 
ravitsevana koko säilömisen ajan aina rehuseokseen asti

 Erittäin tehokas lämpenemistä, hiivaa  
 ja hometta vastaan

 Vähentää kuiva-aine- ja energiahäviöitä 

 Rehuturvalliset ja laatuvarmistetut  
 raaka-aineet (GMP+) 

 DLG on sertifioitu vähintään 
 5 säilörehuluokassa*

 Ei syövytä tai haise 

Käsittelemätön näyte Happokäsitelty näyte Safesil Pro

Lämpötila

+ 7,3 °C

+ 3,6 °C 

+ 0,9 °C

 

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

Alhaisin lämpötilan nousu
7 päivää avaamisen jälkeen

Safesil Pro tarjoaa kylmää rehua pienemmillä energiahäviöillä.
Lämpeneminen on selvä merkki ei-toivottujen mikro-organis-
mien aiheuttamasta energiankulutuksesta.
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ANNOSTUS

SISÄLTÖ

VARASTOIMISAIKA 
& VARASTOINTI

KÄYTTÖ

VAROITUS

PAKKAUS LUOKITUS

TUOTANTO

SERTIFIOINNIT

Safesil Pro on valmiiksi sekoitettu liuos 
annosteltavaksi seuraavasti:
Maissi: 1,5 litraa/tonni vihreää materiaalia. 

Normaaleissa säilömisolosuhteissa (≈DM 
30 %): 3 litraa/tonni vihreää materiaalia. 

Vaikeat olosuhteet, kuten sade, pakkanen, 
maaperän saastuminen: 4–5 litraa/tonni 
vihreää materiaalia.

Märkärehulle suosittelemme Safesil Chal-
lengea tai Safesil Pro -annostuksen suuren-
tamista. Suurenna Safesil Pro -annostusta 
kuivasäilörehulle DM 50 %:iin asti.

Natriumbentsoaatti (E211)
Kaliumsorbaatti (E202)
Natriumnitriitti (E250)
Vesi
Vaikuttava aine: 34 %
Tiheys: 1,135–1,155 g/cm3

2 vuoden varastoimisaika valmistus-
päivästä. Varastoi Safesil Pro kansi tiiviisti 
suljettuna kuivassa, tuuletetussa tilassa.

Älä varastoi Safesil Prota suorassa aurin-
gonvalossa. Jos neste jäätyy, se palautuu 
sulaessaan vaarattomaksi liuokseksi.

Kaikille viljelykasveille; nurmi, apila, maissi 
ja täysjyvärehu kaikissa varastointijärjest-
elmissä; bunkkerisiilot, tornisiilot, paalit ja 
erilaiset putkimaiset pussit.

Säilörehua voidaan syöttää kaksi viikkoa 
säilömisen jälkeen, mutta suosittelemme 6, 
jotta käymisprosessi ehtii päättyä. Safesil 
Prota on käytettävä ennen säilömistä; sitä 
ei saa lisätä rehuseokseen.

Älä hengitä käymisprosessin aikana luon-
nollisesti muodostuvia kaasuja; ne voivat 
olla erittäin vaarallisia.

Irtotavarana • 1000 litran IBC-kontti
200 litran tynnyri • 25 litran kanister

Ärsyttävä; katso lisätiedot
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Safesil Pro on ruotsalainen tuote, joka valm-
istetaan Falkenbergissä. Tuotantoketju on 
GMP+-standardin mukaan rehuturvallinen.

Safesil Pro on DLG-sertifioitu seuraavissa 
luokissa:

• Todistetusti hyvä kyky säiliöä helposti
 säilöttävät viljakasvit.

• Todistetusti hyvä kyky säiliöä 
 keskivaikeasti säilöttävät viljakasvit.

• Todistetusti hyvä kyky säiliöä vaikeasti 
 säilöttävät viljakasvit.

• Todistetusti pidempi rehun varastointiaika.

• Todistettu vaikutus klostridiumiin ja 
 säilörehun itiöihin.

Tuotantoketju on GMP+-sertifioitu turvallisen 
rehuntuotannon varmistamiseksi


