
SILOSOLVE® OS temelji na znanstvenih 
dokazih. Je v praksi preizkušen silirni 
dodatek z bakterijami, posebej zasnovan za 
zaščito vrhnje plasti:

• občutno zmanjša rast kvasovk in
plesni v vrhnjem sloju,

• izboljša izkoristek suhe snovi v
vrhnjem sloju.

Močan silirni dodatek z 
bakterijami, ki zmanjša 
pokvarljivost vrhnje plasti
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SILOSOLVE® OS
Obdelava vrhnje plasti  

enostavno siliranje
veliko sladkorjev / malo proteinov

malo sladkorjev / veliko proteinov

Zastopa in prodaja



Pakiranje:  Vsako pakiranje ima dva dela: 50 g 

vrečko + 10 kg vrečko natrijevega benzoata, s 

katerim tretiramo 400 kvadratnih metrov 

površine vrhnje plasti.

Oblika:  Prašek

Topnost: Topno v vodi

Rok uporabnosti:  24 mesecev, shranjeno v 

zamrzovalniku (-18 °C); 18 mesecev,  shranjeno na 

hladnem (+4 °C); 12 mesecev, shranjeno pri sobni 

temperaturi (<20 °C).

Uporaba: Vsebina obeh vrečk se premeša do 

končnega volumna 100 litrov vode.

Priporočilo za mešanje:  Potrebujete 100 L vode.  
5 L odlijte in vanje primešajte bakterije. Nato počasi 
nalijte natrijev benzoat v preostalih 95 litrov vode, 
konstantno mešajte. Prilijte 5 L z dodanimi 
bakterijami v 95 L raztopine natrijevega benzoata 
in dobro zmešajte, da zagotovite homogeno 
raztopino.  Uporabite za tretiranje vrhnjega sloja, 
na vsake 4 kvadratne metra nanesite 1 liter mešane 
raztopine. 

Z 1 pakiranjem tretiramo 400 kvadratnih metrov 

površine silosa. Ob uporabi za siliranje zrnja 

uporabite 4 L raztopine na tono krme. 

Pri uporabi v skladu z navodili boste dodali 2 

g  SILOSOLVE® OS oz. 300.000 kfe na tono 

silirne mase. 

Vsebuje:
• Enterococcus faecium (DSM22502/1k20602)
• Lactobacillus plantarum (DSM16568/1k20720)
• Lactococcus lactis (DSM11037/1k2081)
• natrijev benzoat
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Graf 3: SILOSOLVE® OS izboljša izkoristeh SS netretirano
SILOSOLVE® OS

*p<0,05 bistvena razlika med tretirano in netretirno silažo. 
Podrobnejši rezultati testa dostopni na zahtevo.
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Graf 1: Učinek obdelave zgornje plati koruzne 

silaže s SILOSOLVE® OS
netretirano
SILOSOLVE® OS

SILOSOLVE®  OS je močan silirni dodatek, ki združuje skrbno izbrane, 
dokazano učinkovite mlečnokislinske bakterijske seve, z edinstvenim 
sevom Lactococcus lactis O224, ki je znan po svoji odlični sposobnosti 
porabe kisika. Kombinacija treh bakterij skrajša čas do anaerobnega stanja 
v silaži. Nova kombinacija bakterij zagotavlja hitro zmanjšanje pH vrhnje
plasti, kar poveča učinkovitost natrijevega benzoata kot konzervansa. 
Skupaj z natrijevim benzoatom bakterije zavirajo rast kvasovk in plesni ter
spodbujajo fermentacijo, zaradi česar je SILOSOLVE® OS idealen za 
obdelavo vrhnje plasti.

SILOSOLVE® OS inhibira rast kvasovk in plesni v vrhnjem sloju 
Rezultati na devetih kmetijah so dosledno pokazali zmanjšano raven plesni 
in kvasovk v koruzni silaži tretirani s SILOSOLVE® OS. Bakterijski sevi so 
ustvarili optimalne pogoje za natrijev benzoat, da ohrani kvarljive 
mikroorganizme pod kontrolo in ohrani vrednost vaše silaže.

SILOSOLVE® OS vsebuje dve hitro rastoči in kompetitivni mlečnokislinski 
bakteriji ter edinstven sev Lactococcus lactis O224. Ta kombinacija izboljša 
fermentacijske procese in zavira rast kvasovk in plesni, kar ima za posledico 
izboljšano aerobno stabilnost pri pokladanju. Poleg tega obstaja močan 
protiglivični učinek, dosežen z dodatkom konzervansa natrijevega benzoata. 

SILOSOLVE® OS je idealen za vse silirne poljščine, zlasti tiste, ki se silirajo 
pri višji suhi snovi od idealne. 

SILOSOLVE® OS vsebuje zanesljivo kombinacijo treh bakterijskih sevov, ki 
pospešujejo fermentacijo in izboljšajo izkoristek suhe snovi do 6,6 % pri  
silažah, ki jih je težko silirati, hkrati pa stabilizirajo vrhnjo plast. 
Ne samo, da nam zagotovi več krme za krave, ampak tudi zmanjša količino 
dela, potrebnega za odstranitev pokvarjene vrhnje plasti.

SILOSOLVE® OS učinkovito izboljša aerobno stabilnost z zmanjšanjem 
rasti plesni in kvasovk v različnih pridelkih. Dlje časa kot potrebuje silaža, 
da preseže temperaturo okolja za 3°C, bolj stabilna je. Krmila silirana s  
SILOSOLVE® OS so bolj stabilna kot neobdelana silaža.
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Graf 2: SILOSOLVE® OS ohranja stabilnost vrhnje plasti netretirano
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ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN WWW.CHR-HANSEN.COM/ANIMAL-HEALTH

SILOSOLVE® OS je blagovna znamka podjetja Chr. Hansen A/S
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Pokvarljivost vrhnje plasti

SILOSOLVE® OS ohranja stabilnost vrhnje plasti

aerobna izpostavljenost, ure 

Silirana trava s 26,5 % SS

Dopustni prag

SILOSOLVE® OS  zaščiti vrhnjo plast

SILOSOLVE® OS izboljša izkoristek suhe snovi

Kaj vsebuje SILOSOLVE® OS

Pokvarjena vrhnja plast silirne mase je posledica prehoda kisika skozi 
pregrinjalo in nezadostno zbito silirno maso. Posledica rasti nezaželjenih 
mikroorganizmov je lahko tudi nastanek mikotoksinov. Rezultat je 
dodatno delo za odstranitev pokvarjene vrhnje plasti in težave s 
stabilnostjo silirne mase pri pokladanju.




