Rehun tehokkaaseen säilöntään!
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Kotimainen vahva happo pH:n tehokkaaseen alentamiseen.
Luotettava ja toimiva happosäilöntäaine haastavissakin keliolosuhteissa.
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Käyttösuositukset:
• Säilörehu, kuiva-aine 20–45 % 4–5 litraa/rehutonni
• Niittoruokinta 2–3 litraa/rehutonni
• Murskevilja 3–5 litraa/rehutonni

= Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetusten (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.

Mestarin Vahva on vahvin kotimainen happosäilöntäaine rehunsäilöntään. Se sisältää runsaasti muurahaishappoa, joka laskee pH:ta
nopeasti ja tehokkaasti, sekä propionihappoa, joka estää hiivojen ja homeiden kasvua. Nopea pH:n aleneminen varmistaa rehun hyvän
säilymisen ja vähentää ravintoainehävikkiä. Propionihappo vähentää rehun jälkilämpenemistä. Tuote ei sisällä pH:n alennustehoa
vähentäviä aineita.

Säilöntäaine on valmistettu Suomessa. Voidaan käyttää myös luonnonmukaisessa tuotannossa.
Tuotetta on saatavilla 30 litran kanisterissa, 200 litran tynnyrissä, 1000 litran IBC-kontissa sekä irtotoimituksena tilalle.
Mestarin Vahva on Lantmännen Agron oma tuotemerkki, ja sitä on saatavilla vain Lantmännen Agro -kauppojen kautta.

www.lantmannenagro.fi

Happosäilöntäaine tuoreen ja esikuivatetun nurmirehun säilöntään sekä kokoviljasäilörehun säilöntään,
murskeviljalle, seosrehulle, oljelle, maissisäilörehulle ja sikojen liemirehun pH:n säätelyyn.
Mestarin Valtti on luotettava kotimainen happosäilöntäaine tehokkaaseen säilöntään sekä jälkilämpenemisen estoon. Mestarin Valtti sisältää
muurahaishappoa nopeaan pH:n laskuun sekä propionihappoa joka estää hiivojen ja homeiden kasvua. Tuotteen korkea natriumpitoisuus lisää
maittavuutta. Soveltuu erinomaisesti kuivemman rehun säilöntään jossa vaaditaan ratkaisuja jälkilämpenemiseen sekä hiivojen ja homeiden
ehkäisyyn.
Käyttösuositukset:
Säilörehu, kuiva-aine 25-40 % 5 litraa/rehutonni
Murskeviljalla käyttömäärä kosteuden mukaan:
Kuiva-aine 30-45 %
3-4 litraa/rehutonnia
Kuiva-aine 25-30 %
5-6 litraa/rehutonnia
Seosrehun lämpenemisen estoon 1-5 litraa/rehutonni

AIV 2 Plus Na
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Rehunsäilöjän luottotuote, tutkitusti paras tuote
kostean rehun säilöntään.

AIV Ässä Na
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Tehokas bakteereita, hiivoja ja homeita vastaan.
Myös seosrehun lämpenemisen estoon.

AIV Pro NC

Erityisesti esikuivatulle paalirehulle kehitetty
koneystävällinen säilöntäaine.

Eastman Propcorn NC

Vähentää pölyämistä sekä homeiden ja hiivojen
kasvua heinässä.

Eastman Propcorn Plus

Kustannustehokas ja koneystävällinen ratkaisu
viljansäilöntään.

Eastman Stabilizer Pig Na

Parantaa liemirehun hyötysuhdetta ja lisää kasvua
porsailla ja lihasioilla.

Muurahaishappo ja propionihappo sopivat luomutuotantoon EU:n luomuasetuksen 2016/673 mukaisesti. (AIV 2 Plus Na)
Muurahaishappo, propionihappo, sorbiinihappo ja natriumformiaatti sopivat luomutuotantoon EU:n luomuasetuksen
2016/673 mukaisesti. Kaliumsorbaatti on sorbiinihapon suola, eli tehoaine on sorbiinihappo. (AIV Ässä Na)

www.lantmannenagro.fi
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AIV- ja Eastman Propcorn -tuotevalikoimasta löydät luotettavan säilöntäratkaisun
eri rehukasveille sekä erilaisiin korjuuolosuhteisiin ja -menetelmiin.

= Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetusten (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.

Valmistettu Suomessa.
Tuotetta on saatavilla 200 litran tynnyrissä
sekä 1000 litran IBC-kontissa.
Mestarin Valtti on Lantmännen Agron oma
tuotemerkki ja sitä on saatavilla vain
Lantmännen Agro -kauppojen kautta.

