Basic
Τα προϊόντα της σειράς BASIC βελτιστοποιούν τη διαδικασία ζύμωσης και βελτιώνουν τη σταθερότητα του ενσιρώματος.

BONSILAGE FORTE
(Υγρό και κοκκώδες)

BONSILAGE PLUS
(Υγρό και κοκκώδες)

BONSILAGE ALFA
(Υγρό)

Ειδικά σχεδιασμένο για χόρτα, τριφύλλι και ενσίρωμα μηδικής με χαμηλότερο επίπεδο Ξ.Ο. Αναστέλλει την
ανάπτυξη των κλωστριδίων.

Συνδυασμός πέντε έτερο- και ομοζυμωτικών στελεχών βακτηρίων γαλακτικού
οξέος για αεροβική σταθερότητα στα
χόρτα, χόρτα τριφυλλιού, σε ενσίρωμα
μηδικής, σε ενσίρωμα σίκαλης καθώς και
σε ενσιρώματα ολόκληρων φυτών καλλιέργειας με Ξ.Ο. >30%.

Ειδικός συνδυασμός στελεχών βακτηρίων για μηδική, ενσίρωμα τριφυλλιού
και ενσιρώματα άλλων ψυχανθών.

Group 1b, 5a

Group 2

Group 1c, 2, 4b

BONSILAGE MAIS
(Υγρό και κοκκώδες)

BONCILAGE CCM
(Υγρό)

BONSILAGE GKS
(Υγρό)

Για ενσίρωμα αραβοσίτου και WCS.
Καθοδηγεί τη διαδικασία της ζύμωσης
στην παραγωγή οξέων, προστατεύει
ενάντια στη μούχλα και τις ζύμες.
Προλαμβάνει τη δευτερογενή αναθέρμανση του ενσιρώματος.

Για αλεσμένο καρπό καλαμποκιού και
CCM. Προστατεύει ενάντια στην ανεξέλεγκτη παραγωγή των ζυμών μέσω
της παραγωγής ενεργού οξικού οξέος.

Για εφαρμογή σε ενσιρώματα ολόκληρου καρπού αραβόσιτου. Προστατεύει
ενάντια στη μούχλα και τις ζύμες, εάν η
περίοδος αποθήκευσης είναι επαρκής.

Group 2

ΝΕΟ: Speed
Τα στελέχη του βακτηρίου Lactobacillus diolivorans μειώνουν το χρόνο ωρίμανσης του ενσιρώματος στις 2 εβδομάδες με τις λιγότερες απώλειες και με το υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο.

BONSILAGE SPEED G
(Υγρό)

BONSILAGE SPEED M
(Υγρό)

Μικρός χρόνος ωρίμανσης και υψηλή
αεροβική σταθερότητα για χόρτα, τριφύλλι μηδικής και ενσίρωμα σίκαλης.

Μικρός χρόνος ωρίμανσης και υψηλή
αεροβική σταθερότητα για ενσίρωμα
αραβόσιτου και ενσίρωμα ολόκληρων
φυτών καλλιέργειας.

Νέο: Το Lactobacillus diolivarans είναι ένα
ολοκαίνουργιο ετεροζυμωτικό στέλεχος
γαλακτικού οξέος επιλεγμένο απο τη
SCHAUMANN με μοναδικό μεταβολικά και
συνολικά αποτελέσμετα.

ΝΕΟ: Fit
Τα προϊόντα της σειράς Fit μετατοπίζουν την διαδικασία παραγωγής οξέων ζύμωσης σε μεγαλύτερη παραγωγή οξικού οξέος και προπυλενικής γλυκόλης ενώ επίσης προσδίδουν πολύ
καλή αεροβική σταθερότητα. Ο κίνδυνος οξέωσης και κέτωσης μειώνεται.

BONSILAGE FIT G
(Υγρό)

BONSILAGE FIT M
(Υγρό)

Παραγωγή ποιοτικής πρωτεϊνης και μεγάλης αεροβικής σταθερότητας σε πλούσια σε ενέργεια ενσιρώματα χόρτων.

Υψηλή αεροβική σταθερότητα σε
πλούσια σε ενέργεια ενσιρώματα
αραβόσιτου και σε ενσιρώματα ολόκληρων φυτών καλλιέργειας.

Προϊόντική Σειρά

Λάμπρου Κατσώνη 51 & Δημοσθένους, 17674 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9416 183, 210 9418 356 - Fax: 210 9404 211
E-mail: info@leotsakos.gr - www.leotsakos.gr - www.bozita.gr
Κωδ. Εγγρ. 02200 023 000034

BONSILAGE
Μετρήσιμη Βελτίωση
της ποιότητας τροφής

κτηρίων γαλακτικού οξέος επιτρέπει στον εμβολιαστή ενσιρώματος να δρα σε διαφορετικές
λειτουργικές περιοχές. Η αναδιάρθρωση του
χαρτοφυλακίου των προϊόντων Bonsilage στις
κατηγορίες Basic, Speed και Fit δίνει σε εσάς την
προσανατολισμένη λύση για κάθε τομέα των
ενσιρωμάτων, για ειδικές συνθήκες ενσίρωσης
καθώς και για κάθε πρακτική απαίτηση. Η νέα
σειρά προϊόντων συνάδει με τις βασικές απαιτήσεις των παραγωγών για υψηλή ποιότητα και
οικονομικά αποτελεσματικές τροφές.

Η συνολική εμπειρία των ερευνητών της
SCHAUMANN ενσωματώνεται στην συνεχή
επιλογή και καταγραφή των κατάλληλων βακτηριακών στελεχών. Σε συνδυασμό με τα πιο
πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με
το σχηματισμό μεταβολιτών κατά τη διαδικασία ενσίρωσης που έχουν σημασία για τη φυσιολογία των ζώων, τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί στο βέλτιστο βαθμό για την παραγωγή
άψογης ενσιρωμένης χορτονομής.

Η γρήγορη παραγωγή οξικού οξέος οδηγεί σε αερόβια
σταθερή ενσίρωση μόλις 14 ημέρες μετά την ενσίρωση
Μάρτυρας
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Διάρκεια ενσίρωσης (ημέρες) Γρασίδι, πρώτη κοπή, 26-32% Ξ.Ο.

Τα προϊόντα Bonsilage που ανήκουν στην κατηγορία Basic βελτιστοποιούν τη διαδικασία ζύμωσης και την σταθερότητα του ενσιρώματος,
βελτιώνοντας έτσι την απόδοση της ενσιρωμένης
χορτονομής. Τα προϊόντα Bonsilage αυξάνουν
την ποσότητα των μη αποδομημένων διαιτητικών
πρωτεϊνών ( UDP) στο ενσίρωμα, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χρήματα από άλλες πηγές πρωτεΐνης, όπως το σογιάλευρο και το έλαιο
ελαιοκράμβης. Η σειρά προϊόντων της κατηγορίας Basic περιλαμβάνει 6 διαφορετικά είδη εμβολιαστών ενσιρώματος για τον βέλτιστο έλεγχο της
διαδικασίας της ενσίρωσης. Τα βακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιούνται είναι ειδικά επιλεγμένα
σύμφωνα με την κατάσταση της χορτονομής.

Σταθερότητα ενσίρωσης έπειτα απο 14 ημέρες
ωρίμανσης ενσιρώματος
BONSILAGE SPEED M
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BONSILAGE FIT
Αισθητή βελτίωση της φυσικής
κατάστασης των αγελάδων
BONSILAGE PLUS Μείωση της αποικοδόμησης πρωτεϊνών
(Ξ.Ο. εύρος 30-40%)

BONSILAGE FIT G: H προπυλενική γλυκόλη αποσυμφορεί
τον μεταβολισμό και τα εντυπωσιακά επίπεδα οξικού οξέος

C=πρωτεΐνη, δεν είναι διαθέσιμη στη μεγάλη κοιλία και το λεπτό έντερο
Β3= πρωτεΐνη κυτταρικού τοιχώματος, διαθέσιμη αργά
πιθανά διαθέσιμη

Β1= πρωτεΐνη, διαθέσιμη αργά
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Αναστολή ενεργών κλοστριδίων

Χορήγηση ενσιρωμάτων πλούσιων σε ενέργεια
μέσα σε 2 μόλις εβδομάδες με πολύ καλή αεροβική σταθερότητα. Το Bonsilage Speed το
κάνει δυνατόν: Με το νέο εμβολιακό στέλεχος
Lactobacillus diolivorans ο οποίος έχει εξελιχθεί
αποκλειστικά στη SCHAUMANN. Ο συγκεκριμένος εμβολιαστής αναστέλλει τις διαδικασίες αερόβιας αλλοίωσης, την επαναθέρμανση και τις
δευτερογενείς ζυμώσεις. Με τον τρόπο αυτό είναι
εγγυημένη η υψηλή κατανάλωση τροφής στην
περίπτωση του σύντομου ανοίγματος του ενσιρώματος( 2 εβδομάδες επιτρέπουν στον παραγωγό να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προϋποθέσεις
χρήσης του ενσιρώματος).
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Το 80% των νόσων των αγελάδων παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του τοκετού. Αυτό οφείλεται σε έλλειμα ενέργειας, το οποίο οδηγεί σε
μεταβολικές διαταραχές και διάφορες νόσους. Το
Bonsilage Fit βελτιστοποιεί τις ενεργειακές ιδιότητες του ενσιρώματος και παρέχει υψηλή αεροβική
σταθερότητα. Οι ασθένειες που σχετίζονται με τη
διατροφή όπως οξέωση και κέτωση μπορούν να
επηρεαστούν από τη χρήση εμβολιαστών ενσιρώματος. Ο σχηματισμός γλυκοπλαστικών οξέων
όπως προπυλενική γλυκόλη ώστε να αποσυμφορεί τον μεταβολισμό κατά την έναρξη της γαλακτοπαραγωγής- αισθητή βελτίωση της φυσικής
κατάστασης των αγελάδων.

BONSILAGE FIT G: Αποσυμφόρηση του μεταβολισμού
έτσι ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση BHB στο αίμα
Ομάδα μάρτυρα

BONSILAGE FIT G
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Το τέλειο ενσίρωμα είναι πρώτη προτεραιότητα για οποιονδήποτε παραγωγό θέλει να λάβει
την μέγιστη απόδοση της χορτονομής.
Η SCHAUMANN έχει δημιουργήσει έναν καινοτόμο συνδυασμό για την κάλυψη αυτών
των αναγκών από το 2000, με τα προϊόντα της
σειράς Bonsilage, τα οποία έχουν αποδείξει
ότι βελτιώνουν την ποιότητα της ενσίρωσης κι
έχουν ήδη πείσει αμέτρητους χρήστες.
Η σε βάθος έρευνα της SCHAUMANN για τις
ζωοτροφές και ιδιαίτερα στον τομέα των βα-

BONSILAGE SPEED
Μετρήσιμα γρηγορότερη
διαδικασία ενσίρωσης

Θερμοκρασία, °C

BONSILAGE
Ηγέτης στην καινοτομία
και στην αγορά από το 2000

Threshold for subclinical ketosis
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