
Next genera�on in silage addi�ves

Safesil Smart on uusin säilörehun lisäaineemme. 
Safesil Smart sisältää huolella valittuja säilöntäainei-
ta (E211, E281 ja E250). Tuloksena on moderni, suo-
lapohjainen säilörehun lisäaine, joka suojaa maa-
tilallasi tuotettua karkearehua.

Säilöntäaineet koostuvat nitriittisuoloista, jotka 
tappavat ei-toivottuja bakteereja, kuten voihappoa 
tuottavia bakteereja, sekä orgaanisten happojen su-
oloista, jotka tunkeutuvat hiiva- ja homesoluihin ja 
vahingoittavat niitä alentamalla solujen sisäistä pH-
arvoa. Ei-toivottujen bakteerien, hiivojen ja homeid-

en vähentyneen kasvun ansiosta karkearehun laatu 
säilyy säilömisen ja varastoinnin aikana.

Safesil Smart on valmistettu Ruotsissa raaka-aineis-
ta, jotka on testattu perusteellisesti korkean laadun ja 
rehuturvallisuuden säilyttämiseksi (GMP+-luokitus).

Safesil Smart suojaa kaikentyyppisiä kasveja; nur-
mea, palkokasveja, maissia ja täysjyvärehua kaikissa 
varastointijärjestelmissä, joiden kuiva-ainepitoisuus 
on 25–45 %.
  

SMART

Safesil Smart - uusi suolapohjainen
säilörehun lisäaine

 Uusi koostumus 

 Laatuvarmistettu rehu ja   
 raaka-aineet (GMP+) 

 Ei syövytä tai haise

 Suojaa säilörehun koko säilömisen,  
 varastoinnin ja ruokinnan ajan  

UUSI

KOOSTUMUS!
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SISÄLTÖ

VARASTOIMISAIKA 
& VARASTOINTI

KÄYTTÖ

PAKKAUS ANNOSTUS

LUOKITUS

VAROITUS

TUOTANTO

Natriumbentsoaatti (E211)
Kaliumsorbaatti (E202)
Natriumnitriitti (E250)
Vesi
Vaikuttava aine: 30%
Tiheys: 1,135–1,155 g/cm3

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

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

Kuiva-ainepitoisuus 25–45 %.

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. Käytä 
ennen säilömistä; sitä ei saa lisätä suoraan 
rehuseokseen.
  

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

Safesil Smart on valmiiksi sekoitettu liuos 
annosteltavaksi seuraavasti:

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

Ärsyttävä; katso lisätiedot 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

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

Safesil Smart on ruotsalainen tuote, joka 
valmistetaan Falkenbergissä. Koko tuotan-
toketju on GMP+-standardin mukaan 
rehuturvallinen


