
TEHNIČNI LIST

         LACTOSIL                      Aditiv za silažo

OPIS PROIZVODA

  MIKROBIOLOŠKA SESTAVA:      Lactobacillus plantarum 14D/CSL

          Evropska avtorizacija: Regulation (EU) No 399/2014.
           Identifikacijska številka aditiva: 1k20746

  DEPOZITNA BANKA SEVA:          Coleccion espanola de cultivos tipo nr. CECT 4528

LASTNOSTI PROIZVODA

IZGLED:            bel – oker prah.
POMOŽNA SNOV: maltodextrin in koruzni škrob (različne količine z namenom  

doseganja dogovorjenih mikrobnih koncentracij).
PAKIRANJE: z varjenimi šivi zaprta aluminij – polyetilen vrečka. Neto teža            

100 g. Karton škatla vsebuje 30 vrečk. Na vsaki vrečki je 
natisnjena serija, datum proizvodnje, datum uporabnosti.

UPORABA:            proizvod je tehnološki aditiv funkcionalne skupine 1/K silažnih 
                             aditivov (Reg. 1831/2003/EC) za vse živalske vrste.

MIKROBIOLOŠKA SPECIFIKACIJA

Mikrobiološka specifikacija Meje Analitska metoda 
(vse analitske metode so na voljo na zahtevo)

Število živih mikroorganizmov ≥ 250 x 109 cfu/g CSL SOP CQ-102

Kvasovke in plesni < 100 cfu/g CSL SOP CQ-099 (ISO 6611)

Enterobacteriaceae < 100 cfu/g CSL SOP CQ-105 (ISO 21528-2)

Salmonella spp. Ni prisotna/25g CSL SOP CQ-184 (ISO 6785/IDF 93)

UPORABNO NAJMANJ DO:

36 mesecev od datuma proizvodnje, če je hranjeno v originalno zaprti embalaži pri temperaturi ≤-18°C.
18 mesecev od datuma proizvodnje, če je hranjeno v originalno zaprti embalaži pri temperaturi +2/+8°C.
6   mesecev od datuma proizvodnje, če je hranjeno v originalno zaprti embalaži pri temperaturi +25°C.
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OPOZORILA ZA PRAVILNO UPORABO:

Hraniti in uporabljati proizvod v suhem, hladnem okolju.

UPORABA:

Proizvod je primeren za inokulacijo materialov, kateri so enostavni, srednje težavni in težavni za siliranje, kot je to 
definirano v Regulation (EC) No 429/2008.
Raztopiti vsebino vrečke v 2 – 10 ali več litrov vodovodne vode, enakomerno razpršiti suspenzijo v silažne rastline v 
času spravila ali med polnjenjem silosa.  
Z namenom doseganja optimalne fermentacije je pomembna enakomerna razpršenost po silažnih rastlinah, hitro 
stiskanje rastlinja in tesnenje silosa. Tehnike siliranja ni potrebno spreminjati. 
Odprto vrečko je potrebno uporabiti v roku 24 ur. 

PRIPOROČLJIVO DOZIRANJE:

Ena vrečka (100g) vsakih 25000 to 50000 kg (25-50 ton) silaže glede na vrsto pridelka in njegove karakteristike 
(suha snov – fermentirajoči sladkorji – puferna kapaciteta).
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