11C33
ÖZELLİKLERİ
11C33-ITR5 hızlı etkilidir ve sıvı formdadır.
Silaj Katkısı Mikroorganizmalar:
Lactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 en az 7,0 x 1010 CFU/g,
Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 en az 3,0 x 1010 CFU/g,
Lactobacillus plantarum DSM 18112 en az 5,0 x 109 CFU/g,
Lactobacillus plantarum ATCC 55942 en az 5,0 x 109 CFU/g.
Yüksek kalitede kaba yem üretimine katkıda bulunmak için
seçilmiş canlı ve patentli laktik asit üreten bakteriler içerir.
Holder (ilaçlama makinası, sırt pompası, diğer ilaçlama makinaları)
veya Pioneer Appli-Pro® sistemleriyle kullanıma uygundur.
Isınmayı (aerobik bozulma) azaltır; raf ömrünü ve silaj kalitesini yükseltir.
Mısır silajında fermantasyonu artırır ve kuru madde kayıplarını
en aza indirmeye yardımcı olur.
Ot silajlarında parçalama ve TMR de meydana gelecek
kayıpları en aza indirir.
Rapid React (Hızlı Etki) kabayem teknolojisine sahip bir silaj
inokulantıdır.

Silaj

Mısır silajı

Fermantasyonun hızlı oluşmasını ve kuru
madde kayıplarının en aza inmesini sağlar

x

Besin ögelerinin korunmasına yardımcı olur

x

Hızlı bir şekilde faaliyete geçen
L. buchneri suşlarını içerir

x

L. plantarum suşlarını içerir

x

Beton silaj çukurlarında ya da yerde
yığın şeklindeki silajların ön yüzeyinde
ısınmaları azaltır

x

TMR içinde ısınmanın azalmasına
yardımcı olur

x

Lif sindiriminin artmasına yardımcı olur

x

11CFT
ÖZELLİKLERİ
Silaj Katkısı Mikroorganizmalar:
Lactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 en az 1.0 x 1011 CFU/g.
Lactobacillus plantarum ATCC 55944 en az 1.0 x 1010 CFU/g.
İçerdiği mikroorganizmalarının eşsiz ırkları sayesinde esteraz
enziminin silaj içerisinde artmasını sağlar. Böylece lignin,
selüloz ve hemiselüloz gibi polisakkaritlerin ayrılması ve kolayca
sindirimi gerçekleşir.

Yem karıştırma vagonundaki yemin kuru madde alımının
artmasını sağlar; işletmelerin yem maliyeti % 4 oranında
azalır. Gebe düveler ve laktasyonun ilk dönemindeki
ineklerde vücut kondisyonunun en ideal durumda olmasına
katkı sunar. İçeriğindeki mikroorganizmaların eşsiz ırkları
sayesinde silajın hızla olgunlaşmasını sağlar; ısınmalar, küf,
maya, aflatoksin ve mycotoksin oluşumları en aza iner.

% 35-45 arasındaki kuru madde içeriğine sahip silajlarda da
etkin bir şekilde fermantasyon gerçekleşir.

Silaj

Nutrivail® kabayem teknolojisine sahip bir silaj inokulantıdır.

Fermantasyonun hızlı oluşmasını ve kuru
madde kayıplarının en aza inmesini sağlar

x

Besin ögelerinin korunmasına yardımcı olur

x

Hızlı bir şekilde faaliyete geçen
L. buchneri suşlarını içerir

x

L. plantarum suşlarını içerir

x

Beton silaj çukurlarında ya da yerde
yığın şeklindeki silajların ön yüzeyinde
ısınmaları azaltır

x

TMR içinde ısınmanın azalmasına
yardımcı olur

x

Lif sindiriminin artmasına yardımcı olur

x

Mısır silajı

