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Bevarar näringen i ditt ensilage!

Naturally ahead

Biomin® BioStabil Produkter

®

Biomin BioStabil produkterna är blandningar av speciellt utvalda mjölksyrabakterier. Tack vare de väl
avvägda metaboliska produkterna, mjölksyra och ättiksyra, förbättras jäsningsprocessen och därmed
den aeroba stabiliteten i ensilaget. Detta resulterar i ett högre energiinnehåll i ensilage som behandlats
med Biomin® BioStabil.

Nyckelfaktorer i ensilering | Tillvägagång
Optimal fermentering –
Biomin® BioStabil
innehåller speciellt utvalda homofermentativa
bakterier som huvudsakligen producerar
(80 – 90 %) mjölksyra. Mjölksyran syrar snabbt
ensilaget och försäkrar därmed en optimal
fermentering som bevarar torrsubstans, energioch proteinstabiliteten i ensilaget. Ensilaget
kommer att öka i smaklighet tack vare mjölksyran,
vilket i sin tur ökar foderintaget, produktionen och
därmed företagets lönsamhet.

Stabiliteten i ensilaget äventyras när
temperaturen stiger under uttagningsfasen.
Den aeroba stabiliteten kan variera kraftigt. Substrat
med ett högt sockerinnehåll såsom majsensilage,
eller mycket väl fermenterat ensilage är ett
idealiskt substrat för jäst och mögeltillväxt, trots
goda ensileringsrutiner. Biomin® BioStabil bildar
mjölksyra som förhindrar tillväxten av jäst, mögel
och oönskade bakterier under uttagningsfasen.
Genom att behålla den anaeroba miljön i silon,
behålls en god lagringsstabilitet i ensilaget.

Energiinnehållet ofta en begränsande faktor i
näringsförsörjningen av högavkastande nötkreatur.
All konservering innebär förluster av näringsämnen
och energi, men mycket av det kan undvikas. Att
undvika eller minimera dessa förluster är ett av
de viktigaste målen i ensileringsprocessen. Därför
måste bra ensileringstillsatser innehålla särskilda
komponenter för att bibehålla energiinnehållet i
ensilaget.
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Effekten av the Biomin® BioStabil-produkterna

Användning av Biomin® BioStabil produkter:
Biomin® BioStabil produkter kan användas vid skörd och lagring av ensilage.
De grödor som används till ensilering skiljer sig ofta i torrsubstans, protein- och sockerinnehåll och kräver
därmed olika packningsgrad. Vall och majs som ska ensileras måste packas och förslutas väl för att utesluta
förekomsten av syre för att få en god fermenteringsprocess.
BIOMIN har utvecklat Biomin® BioStabil produktportfölj anpassad Efter våra kunders behov. Biomin®
BioStabil kan användas till ensilering av flera olika grödor från 25 – 45 % (max 50 %) torrsubstans.

Biomin® BioStabil portföljen innehåller 2 produktalternativ beroende på grödan som ska behandlas:
Biomin®

Grödor

BioStabil

cfu/g grönmassa

Andel bakterier

Dosering

(minimum)

homo:hetero*

(g/ton grönmassa)

2 x 105

homo = hetero

4

1 x 105

homo < hetero

4

gräs, lusern, helsäd,

Plus

hösilage …

Majs

majs, majsensilage, …

*kvoten mellan homo- och heterofermentativa bakterier

Energibesparing i grönmassa
+ 6.2%

Gräs 20% TS
Gräs 34% TS

+ 0.0%
+ 3.2%

Gräs 39% TS
Gräs 45% TS

+ 1.6%

alfalfa/Klöver 40% TS

+ 6.4%
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Figur 2. Lagringsstabilitet för majsensilage, majskolvmix*
(CCM) och helsäd med och utan Biomin® BioStabil.
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Figur 1. Energivärde (MJ NEL/ kg TS) i grönmassa
med olika torrsubstans innehåll.

+32 h

Majsenislage

MJ NEL/kg TS

Kontroll

+80 h

Smörsyra

Figur 3. fördelning och sammansättning av
syrainnehållet i gräsensilage efter 12 månaders lagring
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Figur 4. Förekomst av jäst och mögel i majsensilage med
och utan Biomin® BioStabil

Förderlar och Använding

Dosering:
• 4 gram Biomin® BioStabil per ton grönmassa

Tillredning:

Steg 2

Steg 3

Tillsätt vatten

Steg 1

till en volym

5 Liter

på 25L

Steg 1: T
 illred en grundlösning i en hink genom
att långsamt tillsätta en påse Biomin ®
BioStabil innehållande 200 g, till 5 L
vatten, under kraftig omrörning.
Steg 2: Häll grundlösningen i syratanken.
Steg 3: Fyll på vatten till målvolymen
(t.ex. 25 liter vatten till ensilering av
50 ton grönmassa)

Användningsmängd:
•0
 ,5 liter per ton för stora självgående fälthackar
med kalibrerad doseringsutrustning
•
3 liter per ton för ensilering av balar och
användning av traktordriven hack (tank fylld med
vatten till totalt 150 liter volym).

Fördelar med Biomin® BioStabil:
•
•
•
•
•
•

Tillåtetbedömd enligt KRAV
Bättre jäsning
Förbättrar lagringsstabiliteten
Bevarar energiinnehållet
Proteinskydd
Ökad smaklighet

Ytterligare fördelar:
• Lätt att blanda
• Skonsam för maskinutrustning
• Fria från GMO
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BIOMIN has implemented the following standards:

HACCP
APPROVED

ISO 9001
CERTIFIED

ISO
14040
Approved Life
Cycle Assessment

ISO 14001
CERTIFIED

BIOMIN America Inc
1842 Lockhill Selma Rd., Suite 102, San Antonio, Texas 78213, U.S.A.
Tel: +1 210 342 9555, Fax: +1 210 342 9575
e-Mail: office.usa@biomin.net
BIOMIN Singapore Pte Ltd
3791 Jalan Bukit Merah #08-08, E-Centre@Redhill, Singapore 159471
Tel: +65 6631 8008, Fax: +65 6275 4743
e-Mail: office.singapore@biomin.net
BIOMIN do Brasil Ltda
Estrada Prof Messias José Baptista, 2007, Bairro Itaperú
13432-700 - Caixa Postal 455, Piracicaba - SP, Brasil
Tel: +55 19 3415 9900, e-Mail: sac.brazil@biomin.net
BIOMIN is part of ERBER Group
... present in more than 120 countries worldwide!

Återförsäljare i Sverige

Box 833
SE-39128 Kalmar
Tel: 0480-611 00
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www.swedishagro.se
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www. biomin . net

Sales & service network:

