
BAKTĒRIJAS SKĀBBARĪBAI

STABILA SKĀBBARĪBA

PRET RAUGIEM, PELĒJUMIEM 
UN KLOSTRĪDIJĀM

PALIELINĀTA APĒDAMĪBA

Unikālās jaunās formulas pamatā ir jaunākās zināšanas par bioloģiskajiem ieraugiem:
• Straujai fermentācijai
• Klostrīdiju, raugu un pelējumu likvidēšanai
• Vēsai un stabilai atvērtai virsmai
• Labākai apēdamībai
• Maksimālai barības vielu saglabāšanai
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OptiSile™ – īpaši kombinētas baktērijas trīskāršam efektam

Lietošanas instrukcija:
Katrs 100 g iepakojums paredzēts 
50 tonnām svaigas zaļmasas.

Standarta sistēmās divus 
Optimize iepakojumus sajauciet 
ar vismaz 5 litriem svaiga, tīra 
ūdens un rūpīgi samaisiet. 
Šķīdumu pievienojiet ūdenim 200 
litru mucā un noregulējiet padevi 
ar aprēķinu 2 l/t svaigas zaļmasas.
Piemērots arī lietošanai zemas 
jaudas sistēmās, ievērojot 
ražotāja ieteikumus.

Uzglabāšana:
Neatvērtu iepakojumu uzglabāt 
sausā vietā pie temperatūras <10 ⁰C.

MAIZE WHOLECROP

Visi trīs OptiSile™ produkti satur Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum un 
Lactobacillus kefiri baktērijas atšķirīgās proporcijās, nodrošinot ne mazāk kā 1 miljonu 
baktēriju kvv/g zaļmasas.

Samazina pH

Samazina pH, ja ļoti daudz sausnas

Ražo pienskābi

Ierobežo klostrīdijas 

Samazina sausnas zudumus

Ražo etiķskābi un uzlabo aerobo stabilitāti
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Plaši lietotais homofermentatīvais L. plan-
tarum atbalsta standarta pienskābo 
fermentēšanos un nodrošina strauju pH 
līmeņa pazemināšanos skābbarībā.
Heterofermentatīvās baktērijas L. brevis un 
L. kefiri ražo etiķskābi un ir pierādīts 
pelējumu, raugu un klostrīdiju inhibitors. 
Raugi ir ierasta problēma, kad sagatavoto 
skābbarību atver un sāk izēdināt. Raugi 
skābbarību karsē un procesa rezultāts ir 

Kl
os

tr
īd

iju
 s

po
ra

s 
/ g

 s
kā

bb
ar

īb
as

Zāles skābbarība
1. izmēģinājums

Zāles skābbarība
2. izmēģinājums

1 000 000

100 000

10 000

1000

100

Kontrole Ar L. brevis

etanola rašanās, pH līmeņa paaugstināšanās un enerģijas samazināšanās. Toties 
pienskābe un etiķskābe nodrošina ātru un stabilu ieskābēšanu, uzlabojot apēdamību 
un barības vielu pieejamību.

Visefektīvāk vienmēr strādās bioloģiskā piedeva, kas satur gan homofermentatīvas, 
gan heterofermentatīvas baktērijas.

Visvieglāk ir ieskābēt kukurūzu, jo tajā ir pietiekami daudz cukuru un cietes, kā arī zems 
proteīna līmenis un atbilstoši zema buferkapacitāte. Tāpēc kukurūzai vislabākos 
rezultātus dod heterofermentatīvo baktēriju pārsvars, ko nodrošina OptiSile™ Maize.

Sekmīgai zāles, īpaši lucernas vai maisījumu 
ar lielu tauriņziežu īpatsvaru, ieskābēšanai 
vislielākā uzmanība jāpievērš strauja 
fermentācijas procesa nodrošināšanai. 
Svarīgi ir pietiekami īsā laikā pazemināt pH 
līmeni. Šo funkciju veic Lactobacillus 
plantarum un OptiSile™ Extra.
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MAIZE WHOLECROP

Ieskābēta pilngraudu labība ir ļoti vērtīga. Tā nodrošina papildu 
enerģiju kopā ar šķiedru, uzlabo barības devas un palīdz radīt 
veselīgu kuņģa vidi, kas savukārt atspoguļojas labākā barības 
uzņemšanā un lielākos izslaukumos.

Tomēr audzējot labību skābbarībai, ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar 
optimālo novākšanas laiku, jo graudaugi nobriest ļoti strauji un, 
kad sausnas saniedz 45 %, karstā laikā tā var pieaugt par 2 % 
dienā.

Sausai pilngraudu skābbarībai nepieciešama skābinoša piedeva � 
OptiSile™ Wholecrop, kam ir antimikrobiālas īpašības un kas 
sekmīgi cīnās ar sekundāro fermentāciju, neļaujot vairoties 
klostrīdijām, raugiem un sēnēm.

OptiSile™ Wholecrop teicamus rezultātus parāda auzu skābbarībā, turklāt šī kultūra nav tik ļoti modificēta kā citas un ar 
garajiem stiebriem ir ļoti piemērota skābbarībai. Pieredze liecina, ka auzu skābbarība nodrošina lēnāku enerģijas atbrīvošanu 
diētā.


