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SiloSolve AS 200
Baktēriju inokulants aerobai stabilitātei un fermentācijas veicināšanai

Skābbarības piedevu
PREMIKSS

Par SiloSolve AS 200
Lielākajai daļai zemnieku ir pieredze ar skābbarības 
karšanu, ko pamatā rada raugu un pelējumu attīstība 
un vairošanās. 
Labs skābbarības menedžments, kas iekļauj arī 
rūpīgu blietēšanu, samazina barības karšanu. Tomēr 
dažas kultūras kā, piemēram, kukurūza karst daudz 
biežāk kā citas. 

Raugi un pelējumi ir sēnes, kas ļoti labi vairojas 
skābekļa klātbūtnē. Raugi ierosina skābbarības 
karšanu, kas samazina skābbarības kvalitāti un 
attiecīgi arī tās uzņemšanas apjomus. Pelējumi 
parasti vairojas pēc skābbarības atvēršanas. Pastāv 
konkrēti pelējumi, kas ražo bīstamus mikotoksīnus, 
kas samazina barības uzņemšanu. Mikotoksīni var arī 
ietekmēt dzīvnieku produktivitāti un veselību.

Ietekme uz aerobo stabilitāti
SiloSolve AS 200 ļoti efektīvi ietekmē dažādu kultūru 
aerobo stabilitāti, samazinot raugu un pelējuma 
sēņu attīstību. Jo ilgāks laiks paiet līdz skābbarības 
temperatūra sasniedz augšējo sarkano zonu kā 
parādīts gra�kā, jo stabilāka ir šī skābbarība. 
Skābbarība, kas uzlabota ar SiloSolve AS 200 ir daudz 
stabilāka par neuzlabotu skābbarību. 

SiloSolve AS 200 samazina etanolu un uzlabo 
proteīna iznākumu
SiloSolve AS 200 konstanti samazina etanola un 
amonjaka daudzumu skābbarībā, tādējādi uzlabojot 
tās kvalitāti. Amonjaka koncentrācija ir svarīgs 
skābbarības kvalitātes rādītājs, jo tas norāda 
fermentācijas laikā pazaudētā proteīna daudzumu. 
Palielināts amonjaka daudzums bojā skābbarības 
garšu. SiloSolve AS 200 arī palielina pienskābes un 
etiķskābes proporciju, kas nodrošina labāku un 
daudz efektīvāku skābbarības fermentēšanos.

Silosolve AS 200 pozitīvās ietekmes pierādījumi
Svarīga ir skābbarības pH līmeņa strauja krišanās tūlīt 
pēc ieskābēšanas. Tikpat svarīgi ir nodrošināt zemu 
pH vērtību pēc skābbarības atvēršanas, jo citādi tā 
veicinās kaitīgo mikroorganismu vairošanos. 
Pētījumu gaitā SiloSolve AS 200 uzlaboja aerobo 
stabilitāti un nodrošināja zemu pH līmeni pat pēc 
skābbarības atvēršanas un skābekļa piekļuves. 
SiloSolve AS 200 nodrošināja zemu pH līmeni visu 
pētījumu laiku, kamēr neuzlabotas skābbarības pH 
līmenis nepieņemami pieauga pēc atvēršanas. 

SiloSolve AS 200 ietekme uz zāles un graudu 
kukurūzas skābbarību aerobo stablititāti
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Airene un graudu kukurūza, ieskābētas ar 26 % sausnas, 
Baisogala, 2010. gads. Jonas Jatkauskas. 
Izmēģinājums nr. 80088.

SiloSolve AS 200 ietekme uz amonjaku un 
etanolu āboliņa-stiebrzāļu skābbarībā
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Āboliņa-stiebrzāļu skābbarība ar 37% sausnas, 
Upsala, 2010. gads. Thomas Pauly. Izmēģinājums nr. 80089.

SiloSolve AS 200 ietekme uz pH līmeni 
ieskābšanas laikā
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Piecu izmēģinājumu vidējie dati ar 2009. un 2010. gadā 
ieskābētām stiebrzāļu-tauriņziežu, kukurūzas un 
lucernas skābbarībām. 



Skābbarības piedevu
PREMIKSS

SiloSolve AS 200 satur divas ātri augošas un 
konkurētspējīgas pienskābes baktērijas un 
unikālu Lactobacillus buchneri celmu. Šī īpašā 
baktēriju celmu kombinācija nodrošina uzlabotu 
fermentācijas procesu un spēju ietekmēt raugu 
un pelējumu vairošanos, kas rezultātā uzlabo 
skābbarības aerobo stabilitāti pie izēdināšanas.

SiloSolve AS 200 būs īpaši piemērots kultūrām ar 
augstu cukuru un zemu proteīna līmeni, 
ieskābētām ar augstu sausnas koncentrāciju. 
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Daudz cukuru/
maz proteīna

Maz cukuru/
daudz proteīna
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SiloSolve AS

Ieguvumi
• Samazināta karšana un uzlabota aerobā 
stabilitāte
•    Samazināta raugu un pelējumu vairošanās
•    Uzlabota skābbarības kvalitāte

Iepakojums
•  200 g iepakojums paredzēts 100 tonnām 
zaļmasas
•     Forma: pulveris
•     Šķīdība: ūdenī šķīstošs
• Uzglabāšana: 12  mēnešus  istabas  
temperatūrā  (<20°C)

Lietošana
200 g iepakojuma saturu pievienojiet 20-200 
litriem ūdens, kas atbilst 0,2-2 l/t svaigas 
zaļmasas. Ieteicamā deva = 250 000 kvv/g 
zaļmasas.

Satur
•  Enteroccoccus faecium M74
•  Lactobacillus plantarum CH6070
•  Lactobacillus buchneri LN1819

Atpūtas iela 1, Carnikava, LV-2163
Tālr.: 29285155, 27798935, 20258297 
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