Rychlou fermentací k úsporám
Rychlá fermentace siláží je klíčem k úspěchu
ve výrobě mléka. Jedině rychlá fermentace zajistí chutnost siláže a zachování vysokého obsahu
energie, bílkovin a esenciálních aminokyselin.
Tedy maximální příjem živin z objemu, které jsou
nejen nejlevnější, ale pro dojnice i zdravotně
nejvhodnější. Přirozeným důsledkem je zvýšení
produkce mléka a jeho složek, méně poporodních
obtíží, plynulejší nástup do laktace, zlepšení tělesné kondice a celkového zdravotního stavu
a následné zlepšení reprodukčních ukazatelů.

Unikátní ABER F1
Powerstart obsahuje zcela unikátní a patentovaný
kmen bakterií ABER F1, který dokáže využívat i složité
cukry, které v travách představují rozhodující podíl všech
rozpustných cukrů. Tato výjimečná vlastnost ho zcela
odlišuje od všech konkurenčních přípravků.
Jedinečnost ABER F1 spočívá ve schopnosti štěpit
složité cukry a tím urychlit fermentaci.

Má totiž geneticky danou schopnost produkovat
enzymy, které se musí do jiných bakteriálně-enzymatických přípravků uměle dodávat.
Powerstart má vždy k dispozici dostatek cukrů k tomu,
aby zajistil rychlou fermentaci a výrazný pokles pH, bez
ohledu na množství slunečního svitu ve dnech před
slizní.

Original nebo Instant?

1.000.000

Miliony bakterií mléčného kvašení / 1g hmoty 8 hodin po zasilážování

Při vývoji přípravku Powerstart bylo vše podřízeno právě urychlení a zkvalitnění fermentace.
S Powerstartem dodáváte do silážované píce
více než milion živých, aktivně se množících
bakterií na gram silážované hmoty. A proto již
po osmi hodinách dosahují počtu 50 mil bakterií na gram hmoty. To je několikanásobně
více než u běžných přípravků. Díky tomu velmi
rychle ovládnou fermentační proces a produkují
dostatek kyseliny mléčné, potřebné k rychlému
poklesu pH.

Pokles hodnot pH v siláži

Powerstart je nabízen ve dvou provedeních –
Original a Instant.
Powerstart Original obsahuje kromě bakterií také
živnou půdu, ve které se po smíchání s vodou bakterie
během 12 až 20 hodin probudí a pomnoží. Díky tomu
je do siláže dodáván vysoký počet aktivních a okamžitě se množících bakterií.

Rychlý pokles pH
Rychlý pokles hodnoty pH silážované
hmoty vede k potlačení nežádoucích
rozkladných procesů. Ustává dýchání
rostlin a činnost proteolytických enzymů a podstatně se zpomaluje i množení
nežádoucí mikroflóry – klostridií, enterobakterií, kvasinek a plísní. Powerstart
dokáže snížit hodnotu pH na 4,5 za 24
hodin a již po 48 hodinách je siláž v pásmu stability! Proto ji můžete zkrmovat
podstatně dříve.
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Powerstart Instant je revoluční novinkou. Díky přídavku super startéru jsou bakterie aktivní a schopné
množení bezprostředně po namíchání s vodou. U
Instantu tedy není třeba předchozí kultivace. Oba přípravky je možno spolu kombinovat.
Vyšší produkce a lepší zdravotní stav zvířat jsou skutečným a nejdůležitějším důkazem kvality siláží, vyrobených s použitím přípravku POWERSTART.

Zootechnik Martin Braun
hodnotí travní senáž jako
velmi zdařilou – sázka na
POWERSTART se vyplatila,
kvalita senáže je mnohem
lepší než dříve.

Siláž vyrobená s POWERSTARTem
je sladká a chutná. Krávy více
sežerou a jsou zdravější. Od té
doby co krmíme tuto siláž se nám
výrazně zvýšily složky, se kterými
jsme v minulosti vždy bojovali.

Martin Braun, Rozvodí Černov,
okr. Pelhřimov

Ing. Josef Urbánek, Oseček,
okr. Nymburk

400 H krav - prům. užitkovost
10 671 kg mléka

55 H krav - prům. užitkovost
9 327 kg mléka

Do kterých plodin lze Powerstart použít?

Můžete zkrmovat dříve

Powerstart je vhodný ke konzervaci vojtěšky, jetele,
jetelotrav, trav, obilných GPS, bobu i kukuřice.

Praktické zkušenosti v ČR s přípravkem Powerstart
potvrdily jeho vynikající účinnost. Nejnápadnější
změnou při krmení Powerstart siláže je zvýšený příjem
sušiny a chuť, s jakou krávy siláž přijímají.
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