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Andre Sil-All produkter:

I tillegg til sin homolaktiske bakterier som sikrer 
fermenteringsprossen, øker Sil-All Fireguard aerob stabiliteten 
takket være en kombinasjon av kjemiske midler. 
Resultatet er ensilasje som forblir kjøligere i lengre tid.
 

+

+

+

+

+

 Mindre

 Bevarer energi 

 Bevarer fordøylighet

 Bevarer proteinet

 Aktiverer stabilitetsforbedringer

 tørstoff tap 
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 Bevarer energi 

 Reduserer oppvarming

 Reduserer risikoen for 

   toksinutvikling

Beskytter tørrstoff

Sil-All Hay+ beskytter tørrstoff og fôrverdiene i ditt høy, 
og gir bedre smaklighet for dine dyr.    
 

MINDRE TAP, MER GEVINST

GODKJENT FOR BRUK I 

ØKOLOGISK PRODUKSJON



Rundballepresser / lessevogn 200l fat
4l pr. / tonn (250gr. pr. 200 liter vann)

5l

4
X

4
+

4X4+ 48t
200l

50t

1. Klipp av et hjørne på posen. 

2. Bland posens innhold med 5l rent vann. 

3. 200l fat fylles med konsentrat og vann slik at den totale 

    mengden blir 200l. Tilsett fargetablett om en ønsker farge 

    på blandingen.

5. Dosering 4l pr. tonn grønnmasse.

6. Ferdig blandet Sil-All 4X4+ væske bør brukes innen 48 timer.

  

Finsnittere 200l fat
2l pr. / tonn (500gr. pr. 200 liter vann)

1. Klipp av  hjørne på to poser. 

2. Bland posenes innhold med 5l rent vann. 

3. 200l fat fylles med konsentrat og vann slik at den totale 

    mengden blir 200l. Tilsett fargetablett om en ønsker farge 

    på blandingen.

5. Dosering 2l pr. Tonn grønnmasse.

6. Ferdig blandet Sil-All 4X4+ væske bør brukes innen 48 timer.
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1. Klipp av hjørne på posen. 

2. Mål opp 30cc Sil-All pulver med vedlagt måleskje.

3. Lukk posen med vedlagt klipps. 

4. Bland ut oppmålt mengde Sill-All pulver i 5l med rent vann.

5. 25l dunk fylles med Sill-All blanding og vann slik at den totale 

    mengden blir 25l. Tilsett farge tablett om en ønsker farge 

    på blandingen. 

6. .Ferdig blandet Sil-All 4X4+ væske bør brukes innen 48 timer.

7. Oppbevar lukket pose i kjøleskap.   

  

30ml 

5l

25l

4X4+4X4+

4X4+

40ml 

48t

Ved behov for mindre blandinger
Rundballepresser / lessevogn 4l pr. / tonn

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4

Steg 5 Steg 6 Steg 7

Det er viktig å påse at doseringsinnretninger er riktig kalibrert, er rene og fri for rester av tilsettninger/syre 
for  en nøyaktig tilsettning av  skal vere sikret. 

Doseringsinnretningene bør monteres på maskiner som sikrer enkelt vedlikehold og fylling. 
Sil-All 4X4+
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