KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTÄ JA LUOTETTAVAA REHUN SÄILÖNTÄÄ!

Rehun teko on kokenut viimeisten vuosikymmenten aikana suuren mullistuksen
Suomessa. Rehua on alettu esikuivata ja karjatilojen koko on kasvanut huomattavasti. Tämä on asettanut rehun säilönnälle uudentyyppisiä haasteita, sillä esikuivatun rehun tiivistäminen on hankalampaa kuin tuorerehun. Tilojen suureneminen
on kasvattanut myös rehusiilojen / -aumojen kokoa, jolloin ns. kiertonopeus laskee
ja rehu joutuu alttiiksi hapen aiheuttamalle pilaantumiselle ja homehtumiselle.
Näitä nykypäivän haasteita ratkaisemaan on kehitetty SäilöX-tuoteperhe.

SäilöX - Esittely
2

Kotimainen SäilöX-tuoteperhe on Finlactic Oy:n valmistama kemiallisten säilöntäaineiden sarja, joka soveltuu kaikille
rehukasveille (mm. nurmi, palkokasvit,
kokoviljasäilörehu ja murskevilja). Tuotteita voidaan käyttää kaikissa säilöntämuodoissa.

lönnän hyödyt, mutta ilman kummankaan säilöntämuodon heikkouksia. Tuotteilla säilöt rehun ilman jälkilämpenemistä ja huolta ruostuvista laitteista.
Tuotteita on erittäin miellyttävä käyttää,
sillä ne eivät haihdu eivätkä näin ollen
myöskään tuoksu voimakkaalta.

Tuoteperheen kaikki tuotteet on valmistettu haihtumattomista raaka-aineista,
joten niiden käsittely on miellyttävää
eivätkä ne ruostuta työvälineitä.
SäilöX-säilöntäaineet ohjaavat rehussa
tapahtuvaa käymistä ns. hyvän käymisen suuntaan, eli vahvistavat rehussa
luontaisesti esiintyvää maitohappobakteerikantaa ja estävät näin hiivojen ja
haitallisten bakteerien esiintymistä
rehussa.

SäilöX-säilöntäliuokset kuuluvat ns.
kemiallisiin säilöntäaineisiin, jotka ovat
Euroopassa kaikkein suosituinpia säilöntäaineita. Suomessa suosituin säilöntämuoto on perinteisesti ollut happosäilöntä, johtuen sen toimintavarmuudesta
ja tunnesyistä; olihan happosäilönnän
pioneeri A. I. Virtanen tunnettu suomalainen aikoinaan. Tosiasia kuitenkin on,
että happosäilöntä on kaikista säilöntämuodoista (biologinen, kemiallinen ja
happo) kallein.

SäilöX-tuotteet ovat ylivoimaisia jälkilämpenemisen ehkäisijöitä, koska niiden
sisältämät
natriumbentsoaatti
ja
kaliumsorbaatti parantavat rehun aerobista säilyvyyttä todella tehokkaasti.

SäilöX’llä saavutat happosäilönnän luotettavuuden ja biologisen säilönnän
käyttömukavuuden ja kustannustehokkuuden. Miksi siis enää käyttää mitään
muuta säilöntäainetta?

SäilöX-säilöntäliuokset ovat markkinoiden kustannustehokkaimpia. Tuotteperheestä löytyy yhdistettynä sekä biologisen säilönnän että perinteisen happosäi-

Kaikki Finlactic Oy:n tuotteet valmistetaan Suomessa (Kokemäellä) ja kuljetetaan valmistajan omalla kuljetuskalustolla suoraan tilalle.

KEMIALLINEN SÄILÖNTÄ
(SäilöX)

BIOLOGINEN SÄILÖNTÄ

HAPPOSÄILÖNTÄ

SÄILÖNTÄKUSTANNUS (ALV 0%)

NOIN 2€ / REHUTONNI

NOIN 2€ / REHUTONNI

NOIN 3€ / REHUTONNI

KUIVA-AINEHÄVIKKI

VÄHÄINEN

SUURI

VÄHÄINEN

SÄILÖNTÄVARMUUS

VARMA

MAHDOLLISUUS SÄILÖNNÄN
EPÄONNISTUMISEEN OLEMASSA, JOPA
OIKEIN KÄYTETTYNÄ

VARMA

VAIKUTUSAIKA

SÄILÖÖ HETI

SÄILÖÖ VIIVEELLÄ

SÄILÖÖ HETI

JÄLKILÄMPENEMINEN

VÄHÄISTÄ

SUURTA

USEAMPAA HAPPOA SISÄLTÄVILLÄ
TUOTTEILLA PIENTÄ, YHDEN HAPON
TUOTTEILLA SUURTA

VAIKUTUS KONEILLE

EI RUOSTUTA

EI RUOSTUTA

RUOSTUTTAA

SäilöX-tuoteperhe
EDUT LYHYESTI
- Suomalainen tuoteperhe
- Soveltuu kaikille rehukasveille kuiva-aineluokissa 15-50 %
- Pysäyttää voihappokäymisen ja estää hivojen kasvua rehussa

- Kaliumsorbaatti estää homeiden kasvua
- Ei ruostuta eikä syövytä koneita

SäilöX - ominaisuudet

- Natriumbentsoaatti tehostaa aerobista säilyvyyttä ja estää
jälkilämpenemistä

- Miellyttävä käyttää ja käsitellä
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Alkuperäinen SäilöX on tuoteperheen
ensimmäinen jäsen. Tuote tuotiin markkinoille loppuvuodesta 2018 ja sillä on
heti alusta lähtien saavutettu erittäin
hyviä säilöntätuloksia. Tuotetta on
kiitelty erityisesti sen käyttömukavuudesta, säilöntälaadusta ja helposta
varastoitavuudesta.
Tuote soveltuu kaikille rehukasveille kuiva-aineluokissa 15-50% ja sitä käytetään muurahaishapon/biologisen säilöntäaineen tapaan ilman em. aineiden haittavaikutuksia.

EDUT LYHYESTI
- Heti käyttövalmis
- Pysäyttää voihappokäymisen ja
estää hivojen kasvua rehussa
- Natriumbentsoaatti tehostaa
aerobista säilyvyyttä ja estää
jälkilämpenemistä
- Kaliumsorbaatti estää
homeiden kasvua
- Miellyttävä ja turvallinen
käyttää ja käsitellä

SäilöX - SÄILÖNTÄAINE

ANNOSTELU
SÄILÖREHU
(kuiva-aine %)

ANNOSTELU
(l / rehutonni)

Heinäkasvit (15-25%)

3 l/tn

Heinäkasvit (25-30%)

2,5 l/tn

Heinäkasvit (30-60%)

3 - 3,5 l/tn

Apilat / palkokasvit
(15-30%)
Koko- ja murskevilja
(15-80%)
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KOOSTUMUS

3 l/tn
3 - 3,5 l/tn

- Natriumnitriitti
- Heksamiini
- Natriumbentsoaatti
- Kaliumsorbaatti

SäilöX - SÄILÖNTÄAINE
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SäilöX PLUS on kalsiumpropionaatilla
tersätetty versio alkuperäisestä SäilöX’stä. Kalsiumpropionaatti parantaa
rehun aerobista säilyvyyttä ja hillitsee
näin jälkilämpenemistä vielä entistäkin
tehokkaammin.

EDUT LYHYESTI
- Samat perusvaikutukset kuin
SäilöX’llä
- Heti käyttövalmis

Tuote soveltuu kaikille rehukasveille kuiva-aineluokissa 15-50% ja sitä käytetään muurahaishapon/biologisen säilöntäaineen tapaan ilman em. aineiden haittavaikutuksia.

- Kalsiumpropionaatti tehostaa
aerobista säilyvyyttä ja ehkäisee
jälkilämpenemistä
- Miellyttävä ja turvallinen
käyttää ja käsitellä

SäilöX PLUS

ANNOSTELU
SÄILÖREHU
(kuiva-aine %)

ANNOSTELU
(l / rehutonni)

Heinäkasvit (15-25%)

3 l/tn

Heinäkasvit (25-30%)

2,5 l/tn

Heinäkasvit (30-60%)

3 - 3,5 l/tn

Apilat / palkokasvit
(15-30%)
Koko- ja murskevilja
(15-80%)
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KOOSTUMUS

3 l/tn
3 - 3,5 l/tn

- Natriumnitriitti
- Heksamiini
- Natriumbentsoaatti
- Kaliumsorbaatti
- Kalsiumpropionaatti

SäilöX TOP on siilon / auman pintakolmanneksen täsmäratkaisu, millä minimoidaan jälkilämpeneminen ja nostetaan rehun säilyvyys uudelle tasolle
auman / siilon avaamisen jälkeen.
Tuote muodostaa ns. kemiallisen peiton
auman / siilon pinnalle, mikä estää
mikrobien kasvun ja rehun pilaantumisen.

- Siilon / auman
pintakolmannekseen
3 litraa / rehutonni

- Parantaa rehun säilymistä auman /
siilon avaamisen jälkeen ja vähentää
näin jälkilämpenemistä
- Heti käyttövalmis
- Miellyttävä ja turvallinen
käyttää ja käsitellä

KOOSTUMUS
- Natriumbentsoaatti

SäilöX TOP

ANNOSTELU

EDUT LYHYESTI

- Kaliumsorbaatti
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MIKSI VALITA SÄILÖX?

FINLACTIC OY
Teollisuustie 8
32800 KOKEMÄKI

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:
Jaakko Laine
jaakko.laine@finlactic.fi
040 900 7980
www.finlactic.fi

