SILÁŽNE ADITÍVA/ riadená fermentácia
Silážne aditíva Pioneer, tzv. inokulanty,
biologicky účinne riadia proces fermentácie, čo nazývame riadenou ferment á c i o u a z n i ž u j ú v ýs k y t d o d ato č n e j
fermentácie (sekundárneho prek va-

11CFT - CORN FIBER TECHNOLOGY

- na zlepšenie stráviteľnosti vlákniny a zvýšenie príjmu
sušiny/zviera
- napomáha zaradiť do kŕmnej dávky zvýšené dávky kukuričnej
siláže

vo všetkých oblastiach silážovania.
Inokulant do lucernovej senáže 11H50

Inokulant pre vlhké kukuričné zrno 11B91 Kombi

11CFT obsahuje unikátny nový kmeň baktérií
Lactobacillus buchneri, ktoré:

Z dôvodu nízkeho obsahu uhľovodíkov a vysokého obsahu
bielkovín patrí lucerna k ťažko spracovateľným surovinám
silážovaním . Aj keď dok ážeme zabezpečiť zák ladné
technologické podmienky vytvorenia lucernovej senáže, pre
zabezpečenie fermentácie blízkej optimu je vždy potrebné
využiť očkovanie baktériami produkujúcimi kyselinu mliečnu.

Riadi fermentáciu a slúži na zvýšenie výkonnosti zvierat.
Spolu so stabilizačným účinkom baktérií Lactobacillus
buchneri je bezpečným biologickým spôsobom zníženia
výskytu dodatočnej fermentácie v porovnaní s nákladnými
a problematicky použiteľnými výrobkami s obsahom kyselín!

Inokulant pre trávu a celú rastlinu obilnín
11G22 Kombi

Inokulant do kukuričnej siláže 1132
Kukuricu ako rastlinu považujeme za ideálne spracovateľnú
surovinu v silážnom procese, no napriek tomu nie je jednoduché
vytvoriť siláž ani z kukurice. Aj keď dokážeme zabezpečiť
všetky ostatné technologické prvky tvorby kukuričnej siláže,
jeden prvok nedokážeme zabezpečiť: optimálnu počiatočnú
koncentráciu baktérií.

Inokulant 1155 proti plesniam lucernového sena

Inokulant do kukuričnej siláže 11C33 Kombi
Riadi fermentáciu a slúži na zvýšenie výkonnosti zvierat.
Spolu so stabilizačným účinkom baktérií Lactobacillus
buchneri je bezpečným biologickým spôsobom zníženia
výskytu dodatočnej fermentácie v porovnaní s nákladnými a
problematicky použiteľnými výrobkami s obsahom kyselín!

Enzýmový inokulant do kukuričnej
siláže 11CFT

NOVINK
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Riadi fermentáciu a slúži na zvýšenie výkonnosti zvierat.
Špecifické kmene baktérií Lactobacillus buchneri, ktoré sa
nachádzajú v prípravku CFT a produkujú enzým esterázu,
oddelia polysacharidy vláknin (celulózu, hemicelulózu)
z lignínových štruktúr, preto ich baktérie v žalúdku dobytka
dokážu rýchlejšie stráviť.
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Riadi fermentáciu a slúži na zvýšenie výkonnosti zvierat.
Spolu so stabilizačným účinkom baktérií Lactobacillus
buchneri je bezpečným biologickým spôsobom zníženia
výskytu dodatočnej fermentácie v porovnaní s nákladnými
a problematicky použiteľnými výrobkami s obsahom kyselín!

Využitie očkovacej látky 1155 proti plesniam lucernového
sena predstavuje nové možnosti v technológii konzervácie
lucernového sena.
Prípravok obsahuje kmene baktérií prítomné v prírode na listoch
lucerny, ktoré po ich rozmnožení zabránia tvorbe plesní, preto
je možné vytvárať balíky lucernového sena s vyšším obsahom
vody, než je to obvyklé.
Účinok prípravku 1155:
Jeho použitím sa dokázateľne zvýši množstvo a kvalita
zachovaných bielkovín.
Lucernové seno si môže zachovať vysoký obsah bielkovín
a výživnú hodnotu bez obáv z napadnutia plesňami.
Povolený obsah vody pri zbere lucerny:
− malé balíky lucerny: 18-25%
− veľké balíky lucerny: 18-22%.
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Nové silážne aditívum 11CFT od Pioneer® je
novým revolučným produktom pre kukuričnú
siláž, vyvinutým:

Produkt je dostupný ako silážne aditívum vo vodorozpustnej
forme v baleniach použiteľných pre tank mix alebo prostredníctvom dávkovacieho systému s aplikátorom Pioneer
Appli-Pro SLV.

senia). Ich aplikácia je zárukou úspechu

NOVINK

- počas svojho množenia v silážnej hmote produkujú vlákninu
rozkladajúcu enzýmy

Fotografie silážnej jamy vyhotovené termovíziou jasne ukazujú na prítomnosť procesov
spôsobujúcich zahrievanie neošetrenej siláže.

ošetrené
11CFT

neošetrené

Popri produkcii vlákniny, rozkladajúcej
enzýmy, 11CFT taktiež:
- pozitívne stimuluje efektivitu fermentácie „čela“ silážnej
jamy, rapídne znižujúc pH, pričom napomáha zachovať
cenné živiny (cukor,škrob)
- zlepšuje stabilitu siláže a dĺžku zasilážovania cez produkciu
unikátnej silážnej nestálej mastnej kyseliny, ktorá inhibuje
kvasinky a aeróbne populácie baktérií
- zvýšuje aeróbnu stabilitu a znižuje zahrievanie siláže

Výskum so zvieratami ukazuje
efektivitu 11CFT v:
- zlepšení stráviteľnosti NDF
- zlepšení príjmu krmiva
- zlepšení výkonu zvierat

Siláž ošetrená produktom 11CFT vykazuje vyššiu aeróbnu stabilitu a nižšie zahrievanie

Bunková stena
kukuričnej siláže
Primárna
bunková stena
(celulózy,hemicelulózy,
pektíny)

Bunkový
obsah

Lignín
Sekundárna bunková
stena (vystuženie:
lignín, kutín,
suberín, vosky)

Ako vlastne CFT funguje ?
Sekundána fermentácia - škodlivý proces, ktorý sa objaví po
narušení silážnej steny, prináša významné straty energie, čím sa
znižuje hodnota krmiva.
Pri krmivách fermentovaných za pomoci silážnych aditív
pioneer nedochádza k dodatočnej fermentácii, alebo je
podstatne nižšia - čím je siláž stabilnejšia.
Nový unikátny kmeň baktérií L. buchneri produkuje enzýmy
(ferulázy a acetyl esterázy), ktoré menia štruktúru vlákniny
bunkovej steny (zbavujúc ju lignínu) počas zasilážovania
v silážnej jame, umožňujúc tak značne vyššiu stráviteľnosť
vlákniny, keď je následne rozkladaná baktériami bachora.

Bunkový
obsah

CFT baktérie produkujú enzýmy, ktoré rozpoja polysacharidy
lignínu (lignocelulóza-drevo) v zdrevnatenej sekundárnej bunkovej stene ( lignín nie je odbúravaný, preto jeho hladina v bunkovej stene zostáva nezmenená).
Baktériám v bachore je teraz
umožnené dosiahnuť a stráviť
vláknité polysacharidy v oveľa
vyššom merítku.

Bunkový
obsah

Enzýmy produkujúce
CFT silážne baktérie
Baktérie bachora
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