
Dávkování  50 ml do 2 l / tunu

Velikost balení 100g

Ošetřené množství 50 tun

PÍCNINA (% SUŠINY)

Tráva 20 - 60

Vojtěška 30 - 60

Směska 25 - 60

Sil-All 4X4+ FVA je koncentrovanou verzí velice osvědčeného 
přípravku Sil-All 4X4+, který je určen specificky pro větší farmy  
a využití smluvními službami, za účelem maximálního zkrácení doby 
„nečinnosti” během opětného plnění aplikátoru.
Sil-All 4X4+ FVA (Flexible Volume Aplication = aplikace flexibilního 
objemu) lze dávkovat v širokém rozmezí od 50 ml/t do 2 l/t díky 
využití nových vědeckých poznatků při výrobě bakteriální kultury, 
zajišťujících maximální vitalitu bakterií od aplikace po fermentaci 
v silážním prostoru. V kombinaci s nízkoobjemovým aplikátorem 
Sil-All* (nebo jinými systémy nízkoobjemové aplikace dokáží tyto 
bakterie a enzymy uchovat v siláži maximální obsah energie, cukrů, 
bílkovin a vysokou stravitelnost.

Účinnost přípravku Sil-All 4X4+ FVA  
je nutné podpořit správným postupem 
při výrobě siláže.

Co je to Sil-All 4X4+ FVA?
SIL-ALL 4X4+ FVA

Smíchejte Sil-All 4X4+ FVA  
se 2,5 l vody.  

Přidejte dalších 97,5 l vody  
a roztok aplikujte v dávce  

2 l/t do 50 tun siláže.

Pro větší objemy siláží jednoduše znásobte výše uvedená dávkování. Pro ředění používejte pouze 
vodu o pokojové teplotě. Vždy se ujistěte, že aplikátory jsou čisté a neobsahují zbytky inokulantu.

*Sil-All aplikátor: více informací o jeho dostupnosti Vám poskytne zástupce distributora.

SE STANDARDNÍM APLIKÁTOREM S NÍZKOOBJEMOVÝM APLIKÁTOREM SIL-ALL*

Nízkoobjemová aplikace: 
Smíchejte Sil-All 4X4+ FVA se 

2,5 l vody. Přidejte dalších 2,5 l 
vody a roztok aplikujte v dávce 

100 ml/t do 50 tun siláže.

Ultra nízkoobjemová aplikace: 
Přípravek rozředěný ve 2,5 l vody  

nalejte rovnou do ultra nízkooobjemového 
aplikátoru a aplikujte v dávce 50 ml/t do 

50 tun siláže.

2,5 L VODY  
O POKOJOVÉ TEPLOTĚ

VYSYPEJTE 1 SÁČEK 
DO 2,5 L VODY

PROMÍCHEJTE

Jak aplikovat Sil-All 4X4+ FVA?

NALIJTE  
DO  

APLIKÁTORU

MENŠÍ ZTRÁTY, VYŠŠÍ ZISK
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Schváleno EU (EC  
N° 1831/2003) - Premix silážních 
aditiv určený k použití u všech 
pícnin a druhů zvířat, který má 
potenciál zlepšovat výrobu siláže 
a zvyšovat její aerobní stabilitu. 
Použití  přípravku Sil-All 4X4+ FVA 
není náhradou správné výrobní 
praxe.
Ne všechny produkty jsou 
k dispozici na všech trzích 
a související tvrzení nejsou 
schválena ve všech regionech.

enquiries@sil-all.com
www.sil-all.com

Distributor:

Při aplikaci ultra nízkého objemu inokulantu není nutné používat trysku k disperzi Sil-All 4X4+ 
FVA do celého objemu silážovaného materiálu. Akcelerátor urychlí proudění vzduchu a díky 
tomu dojde k dobré distribuci inokulantu.
Standardní „ultra nízkoobjemová” aplikace je vhodná pouze pro stroje s akcelerátorem 
(samojízdné nebo návěsové řezačky). Není vhodná pro lisy na balíky nebo sběrací vozy.

Tým odborníků pro Sil-All přispěl k prokázání účinnosti technologie FVA a zejména aplikace 
ultra nízkého objemu inokulantu do celého objemu silážovaného materiálu. Sledováním kvality 
přípravku ve výrobě i v praxi bylo potvrzeno, že tato technologie umožňuje homogenní distribuci 
bakterií v píci a podporuje fermentaci.

Je účinnost aplikace flexibilního  
objemu prokázaná?

FAL experiment, laboratorní silážní nádoby, 3 opakování v pokusném zásahu, otevření v 90 dnech

bez ošetření vysoký objem ultra nízký objem

průměrné počty epifytních bakterií mléčného kvašení

pH laktát acetát

vysoký objem ultra nízký objem

butyrát amoniak
N % TN

ztráta sušiny
g/kg sušiny

Body DLG
Uvedené hodnoty jsou v % z korigované sušiny, kromě hodnoty pH.
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ULTRA NÍZKOOBJEMOVÉHO APLIKÁTORU PRO TEKUTÉ SILÁŽNÍ  
INOKULANTY S KONVENČNÍM APLIKÁTOREM, G. PAHLOW, ET. AL

Na co dávat pozor při aplikátoru

Sil-All 4X4+ FVA je 
stejně účinný při ultra 
nízkoobjemové aplikace 
jako při vysokoobjemové 
aplikaci.

Distribuce bakterií  
v silážovaném materiálu 
a tím i potenciál 
fermentace jsou stejně 
dobré při aplikaci 
inokulantu ve velkém 
objemu vody  jako  
v ultra nízkém objemu.

MENŠÍ ZTRÁTY, VYŠŠÍ ZISK
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Alltechnology C.Z. s.r.o.
Pod Klaudiánkou 1065/12
147 00 Praha 4 - Podolí
Tel.: +420 244 462 344
www.alltech.com/czech

Mikrop Čebín a.s.
Čebín 416

664 23 Čebín
Tel.: +420 549 410 318
http://www.mikrop.cz


