Do mokrych kiszonek
- ju¿ od 18 %SM
125 miliardów bakterii
w 1 gramie produktu!

LEPSZE WYKORZYSTANIE
POTENCJA£U Z KISZONEK
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Trzy Zadania - Trzy Szczepy - Jeden Cel
1b - zakiszacz polepszający fermentację komponentów o niskiej zawartości suchej masy
5a - zakiszacz zapobiegający namnażaniu się bakterii Clostridium

Do mokrych kiszonek
- ju¿ od 18 %SM
125 miliardów bakterii
w 1 gramie produktu!

INTENSYWNA FERMENTACJA OD SAMEGO POCZ¥TKU
Optymalne zakiszanie traw w niskim przedziale suchej masy (wilgotnych) wymaga dodatku
wyspecjalizowanych bakterii kwasu mlekowego. Bonsilage Forte połączył trzy szczepy
bakterii kwasu mlekowego dla spełnienia trzech różnych zadań. Preparat Bonsilage Forte
jest dzięki temu jedynym w swoim rodzaju środkiem zakiszającym.
.
Całkowite wykorzystanie wszystkich węglowodanów z zielonej masy zabezpiecza optymalne
zakiszanie, także w wilgotnych kiszonkach. Obniżenie wartości pH jest szybsze i długotrwałe.
Wyszukane bakterie kwasu mlekowego w Bonsilage Forte poprzez swą szczególną zdolność
wytwarzania substancji antybiotycznej lizyny hamują aktywność szkodliwych bakterii
Clostridium.
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Zastosowanie:

Zalecane dawkowanie:

Przygotowanie roztworu:

Życica
Inne trawy
Koniczyna
Lucerna

Granulat: 500g/ t kiszonki
Płyn:
2g/t kiszonki

Zawartość puszki rozpuścić w 100l wody
(można stosować wodę z kranu) i dawkować roztwór
w ilości 2l/tonę zakiszanej masy

18-35%
22-35%
25-35%
30-35%

TRZY ZADANIA TRZY SZCZEPY JEDEN CEL

Kiszonka posiada specyficzny aromat i dzięki temu jest szczególnie chętnie pobierana
przez krowy. Optymalna współpraca trzech szczepów bakterii hamuje rozkład białka
w kiszonce. W rezultacie krowy mają do dyspozycji więcej białka potrzebnego do
produkcji mleka.

TRAWA

KONICZYNA

LUCERNA

