
Safesil Pro on kasutusvalmis silokindustuslisand, 
mis sisaldab kontsentreeritud kujul tõhusaid 
konserveerimisaineid (E211, E202 ja E250). Toode 
ei korrodeeri ega erodeeri seadmeid, vaid pärsib 
jõuliselt pärmi ja hallituse levikut ja paljunemist 
ning vähendab eoste ja võihappe sisaldust silos. 
Silo püsib sileerimisest söödaseguks valmimiseni 
jaheda ja puhtana.

Safesil Pro pärsib soovimatute mikroobide palju- 
nemist silos ja vähendab oluliselt silo kuivaine- ja 
energiakadu. Seeläbi kindlustab Safesil Pro teie 
investeeringud ja töö külvist saagikoristuseni ning 
loomad saavad maksimaalse kasu omatoodetud

koresöödast. Safesil Pro on välja töötatud koos- 
töös Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooliga 
(SLU), vastamaks kõige kõrgemate silokvaliteedi
standarditega piimafarmide vajadustele ja nõud- 
mistele.

Safesil Pro on toodetud Rootsis ja koosneb 
põhjalikult testitud toorainetest. Toote kvaliteet ja 
söödaohutus on tagatud vastavalt GMP+ riskide 
ohjamise süsteemile. Safesil Pro kindlustab igat 
tüüpi silo: kõrrelisi, liblikõielisi taimi, maisi ja 
tervikkoristatud vilja ning sobib kasutamiseks igat 
tüüpi hoiustamissüsteemides silode puhul, mille 
kuivainesisaldus on 28–50%.

Safesil Pro hoiab teie silo värske, jaheda ja kõrge toiteväärtusega. Iga ilmaga!

Eriti tõhus kuumenemise, pärmi ja 

hallituse vastu

Vähendab silo kuivaine- ja energiakadu 

Söödaohutus tagatud läbi tooraine 

kvaliteedi (GMP+ riskide ohjamine) 

DLG-sertifitseeritud 

(kõrge kvaliteet 5 silo klassis)*

Ei söövita ega lõhna

Silokindlustus-
lisandita

Hape Safesil Pro

Temp

+ 7,3 °C

+ 3,6 °C 

+ 0,9 °C

Madalaim temperatuuri tõus 
7 päeva peale avamist

Allikas: Knicky et al. J. Sci. Food Agric. 2009

Safesil Pro hoiab silo jahedana ega lase bakteritel selle  energiaväärtust 
kahandada. Silo kuumenemine on märk soovimatutest mikroorganismidest, 
kes kasutavad silo energiat oma elutegevuseks. 
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Küsige lisainfot oma Dimediumi kliendihaldurilt

Kõige 
kõrgemate 
nõudmistega 
piimafarmile 

DOSEERIMINE

KOOSTIS

SÄILIVUSAEG 

JA SÄILITAMINE

KASUTAMINE

HOIATUS

PAKEND LIIGITUS

TOOTMINE

* KVALITEEDI-
   MÄRGIS

Safesil Pro lahus on eelsegatud.

Mais: 1,5 liitrit ühe tonni haljasmassi kohta. 

Tavalistes sileerimise tingimustes:  

(≈ KA 30%): 3 liitrit ühe tonni haljasmassi
kohta.

Keerulistes tingimustes (vihm, külm, 
pinnasega saastumine): 4-5 liitrit ühe tonni 
haljasmassi kohta.

Märja silo korral on soovitatav kasutada 
Safesil Challenge'it või suurendada Safesil 
Pro doosi. Kuiva silo (KA kuni 50%) puhul 
suurendage Safesil PRO doosi. 

Naatriumbensoaat (E211)  
Kaaliumsorbaat (E202) 
Naatriumnitrit (E250)  
Vesi 
Toimeaine: 34% 
Tihedus: 1,135-1,155 g/cm3

Kaheaastane säilivusaeg alates 
tootmiskuupäevast. Pakend peab 
olema kindlalt suletud ning hoiustatud 
kuivas hästi ventileeritud kohas.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Kui 
vedelik peaks jäätuma, on ta peale 
sulamist ohutu ja kasutuskõlblik.

Kõigi põllukultuuride jaoks, sh kõrrelised, 
liblikõielised ja teraviljasilo. 

Igat tüüpi silo hoiustamissüsteemides: 
silopunkrid, silotornid, silopallid ja 
tranžeed.

Silo saab sööta kaks nädalat peale 
sileerimist, kuid soovitame oodata 6 
nädalat, et sileerimisprotsess oleks täielik. 
Kasutage Safesil Prod enne sileerimist. 
Mitte lisada söödasegule.

Ärge hingake sileerimisprotsessi käigus 
tekkivaid gaase sisse, need võivad 
kahjustada teie tervist.

1000 L IBC konteiner
200 L mahuti

Ärritav. Lisainformatsiooni 
saamiseks lugege ohutuskaarti.

Safesil Pro on toodetud Rootsis 
Falkenbergis. Kogu tootmisprotsessis on 
tagatud söödaohutus vastavalt GMP+ 
riskide ohjamise süsteemile.

Safesil Pro kvaliteet on tõestatud ja 
sertifitseeritud DLG poolt:  

• Sileerib hästi lihtsalt sileeruvaid
põllukultuure.

• Sileerib hästi keskmiselt sileeruvaid
põllukultuure.

• Sileerib hästi raskesti sileeruvaid
põllukultuure.

• Pikendab sööda säilivusaega.

• Vähendab silos klostriidide ja spooride
arvu.

Kogu tootmisprotsessis on
tagatud söödaohutus vastavalt GMP+ 
riskide ohjamise süsteemile.




