
Aerobní stabilita siláže - vysoký obsah kyselin – nekorozivní produkt

Eco Silo Plus NC
Eco Silo Plus NC je tekutý silážní přípravek na bázi směsi vysoce koncentrovaných organických kyselin a jejich solí 
a benzoanu sodného pro ošetření a konzervaci zejména siláží o nižší sušině (pícniny do 30 %) a vlhkého 
kukuřičného zrna. 

Eco Silo Plus NC je vhodným přípravkem také pro ošetření otevřené čelní stěny siláže.
Eco Silo Plus NC rychle a efektivně sníží hodnotu pH konzervovaného krmiva na požadovanou úroveň a brání růstu 
hnilobných mikroorganismů.

Eco Silo Plus NC zabraňuje zahřívání siláže po otevření silážního žlabu tím, že brání v růstu kvasinek a plísní. 
Produkt je také silným inhibitorem plísní.

Snadná manipulace s konzervačním přípravkem. Produkt je nekorozivní.
Nevyžaduje se žádná ochranná lhůta.

Složení: Kyselina mravenčí, voda, mravenčan sodný, kyselina propionová, 
benzoan sodný

Vzhled: Bezbarvá až nažloutlá kapalina

Stabilita a uchování: Produkt je stabilní po dobu 2 let od data výroby. V případě, 
kdy produkt není skladován v suchu, chladu a dobře větraném prostoru, může se 
stabilita produktu změnit. Expirace: 2 roky od data výroby.

Balení: IBC kontejnery 1000 l, sudy 200 l, kanystry 20 l

Doporučené dávkování
Velmi snadno silážovatelná hmota
(vlhké kukuřičné zrno, mláto, tráva, jetelotráva, 
energetické ozimé žito, sušina 25-30 %)

3 litry na tunu

4 litry na tunu

5 litrů na tunu

6 litrů na tunu

Snadno až těžce silážovatelná hmota
(jetel, vojtěška, sušina 25-30 %)

Těžce silážovatelná hmota
(velmi nízká sušina hmoty ±25 %)

Velmi těžce silážovatelná hmota
(bob koňský, nízká sušina hmoty 20-25 %)



Protiplísňový konzervační účinek – nekorozivní produkt bez zápachu

Eco Mould 
Control 92 NC
Eco Mould Control 92 NC je tekutý protiplísňový a konzervační přípravek na bázi koncentrované organické 
propionové kyseliny pro kontrolu plísní v kompletních krmivech a krmných surovinách.

Eco Mould Control 92 NC je silný inhibitor plísní.

Eco Mould Control 92 NC potlačuje bakterie Salmonela a jiné škodlivé mikroorganismy v kompletních krmivech 
a v krmných surovinách. Poskytuje odolnost proti opětovné kontaminaci.

Snadná manipulace s konzervačním přípravkem. Produkt je nekorozivní. Nevyžaduje se žádná ochranná lhůta.

Složení: Kyselina propionová, amonná sůl kyseliny propionové

Vzhled: Bezbarvá až nažloutlá kapalina

Stabilita a uchování: Produkt je stabilní po dobu 2 let od data výroby. V případě, kdy produkt není skladován v suchu, chladu a dobře 
větraném prostoru, může se stabilita produktu změnit. Expirace: 2 roky od data výroby.

Balení: IBC kontejnery 1000 l, sudy 200 l, kanystry 20 l

Doporučené dávkování

Kompletní krmiva
(vlhkost obvykle do 16 %)

Ostatní krmiva a krmné suroviny
(obiloviny, zrno kukuřice, aj., vlhkost do 24 %)

0,5 - 5,0 kg/t
(v závislosti na obsahu vlhkosti, podmínkách skladování a počáteční mikrobiální kontaminaci)

4 - 10 kg/t
(v závislosti na obsahu vlhkosti a délce doby skladování)


