
                                                   

Silážní inokulant  Sil-All 4x4+ je sestaven tak, aby splňoval současné požadavky na maximální uchování nutriční 
hodnoty čerstvé píce v siláži. Obsahuje 4 druhy bakterií, které při dávce 1 milion CFU/g píce řídí každý krok 
fermentace během celého poklesu pH siláže, 4 enzymy navíc napomáhají dalšímu zrychlení  snížení pH štěpením 
složitých cukrů na jednoduché, které slouží jako substrát pro fermentaci. Přípravek je určen ke konzervaci  
vojtěšky, vojtěškotrávy, jetele, jetelotrávy, trávy, bobu, hráchu, GPS a dávkuje se standardními aplikátory. 
 

Základní dávka přípravku je 5g/tunu čerstvé píce, sáček 250 g tak slouží k ošetření 50 tun a celý box 1kg(4x250g) na 
200 tun čerstvé píce. 
Přípravek je schválen pro použití v ekologickém zemědělství. 

 

          

Sil-All 4x4+ FVA je koncentrovanou verzí osvědčeného inokulantu Sil-All 4x4+ , FVA (flexible volume application) 
znamená možnost aplikace flexibilního objemu a to v širokém rozmezí od 50 ml do 2 litrů/tunu. Využití nových 
vědeckých poznatků při výrobě bakteriálních kultur zajišťuje maximální vitalitu bakterií od aplikace po fermentaci 
v silážním prostoru. Přípravek je určen ke konzervaci  vojtěšky, vojtěškotrávy, jetele, jetelotrávy, trávy, bobu, 
hráchu, GPS a dávkuje se buď standardními aplikátory nebo nízkoobjemovými aplikátory od 50ml/tunu píce. 
 

Základní dávka přípravku je 2g/tunu čerstvé píce, sáček 100 g tak slouží k ošetření 50 tun a celý box 400g (4x100g) na 
200 tun čerstvé píce 
Přípravek je schválen pro použití v ekologickém zemědělství 

 

                                       

Sil-All Maize + FVA je silážní inokulant speciálně vyvinutý pro silážování kukuřice a čiroku. Bakterie mléčného 
kvašení podpoří řízenou fermentaci siláže a Propionibacterium acidipropionici dokáže během skladování siláže za 
pomocí vytvořené kyseliny propionové zvýšit stabilitu siláže při vybírání. Dávkovat lze v širokém rozmezí od 
50ml/tunu až do 2l/t, takže lze použít i nízkoobjemové aplikátory. Složení přípravku uchová v siláži maximální 
množství energie, cukrů, a zaručí vysokou stravitelnost. 
 

Základní dávka přípravku je 2g/tunu čerstvé píce, sáček 200 g tak slouží k ošetření 100 tun a celý box 0,8 kg(4x200g) 
na 400 tun čerstvé píce. 
Přípravek je schválen pro použití v ekologickém zemědělství. 

 

              

Sil-All Fireguard je vícesložkový přípravek s obsahem bakterií , enzymů a chemické složky benzoanu sodného a 
sorbanu draselného. Vyvážená kombinace všech 3 složek za použití šetrných postupů při výrobě tak umožňuje 
jednoduchou aplikaci přípravku v praxi. Nemusíte rozmíchávat složky jednotlivě, ale pouze v jedné nádobě, 
dodržujte však doporučený postup (7,5 kg přípravku/1 balení rozmíchejte v 50 litrech vody a pak doplňte vodou 
na 100 litrů). Sorban draselný a benzoan sodný mají zvyšující protiplísňový účinek při klesajícím pH. Zahubí tak 
kvasinky a plísně a podpoří stabilitu siláže po otevření sila a omezí ztráty. Sil-All Fireguard je vhodný k ošetření 
všech pícnin se zvýšeným rizikem kontaminace a lze jej použít k ošetření povrchu siláže v místech, kde je riziko 
zahřívání. 
 

Velikost balení 7,5 kg je určena k ošetření 50tun píce, dávka 150g/tuna, pro CCM nebo vlhké kukuřičné zrno je 
doporučená dávka od 300g/tunu. 


