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silotwin® 
barriere

Dvě plachty jsou lepší!



silotwin® barriere
silotwin® barriere – hlavní a podkla-
dová plachta – obě plachty jsou na-
vzájem od sebe odděleně složené, 
ale současně jsou spolu navinuté 
na jedné dutince (rolce).
silotwin® barriere se přetáhne přes 
silo v jednom pracovním kroku. Obě 
plachty je potřeba chytit na stra-
nách – v rozích a roztáhnout od 
sebe. 

Přínosy silotwin® barriere: 
•  drží fermentační procesy, tím že je 

stabilní 
•   podkladová plachta se přisaje 

díky snížení CO2
•   propustnost kyslíku 0 - 3 cm3/ 

m2/den silotwin® barriere mnoho-
násobně překračuje hodnotu ne-
prodyšnosti 250 cm3/m2/den da-
nou normou DLG

•   snižuje rozvoj kvasinek a plísní 
v siláži, tím že nepříjímají žadný 
kyslík, díky tomu zůstává siláž po 
otevření mnohem stabilnější

•   stabilní siláž má více živin a je 
zdravější

•   stabilní siláž obsahuje méně my-
kotoxinů

•  elastická, přilnavá, plynotěsná a 
zároveň pevná, perfekní fólie pro 
optimální siláž

při nákupu plachty od 150 m Vám zapůjčíme odvíječku zdarma

 140 mikronů pro optimální ochranu

 extrémní kyslíková bariéra (0 - 3 cm³/m²/24 hodin)

 výrazně méně plísní a kvasinek

 nesvařovaná

 jednoduchá manipulace (jen jeden pracovní krok)

 přilne na povrch siláže

 hlavní plachta černo-zelená (zelená je nahoře)

 návod na pokládání na každé roli

 elastická a pružná

Dostupná v šířkách: 

8, 10, 12 m

x 75 m
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 m

x 150 m
14, 16, 18, 20, 22 m

x 300 m
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Konzervant

 rychlé a bezpečné snížení pH hodnoty

 široký rozsah použití: tráva, kukuřice, jetel a GPS od 30 % DM

 snižuje ztráty sušiny

  prodlužuje aerobní 

stabilitu po otevření sila

 snadno rozpustný
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Zusatzstoff e 

Silierzusatzstoff e:

1k1009 Pediococcus pentosaceus (DSM 14021) 

min. 5 x 1010 KBE/g, 

1k20738 Lenti lactobacillus buchneri 

(vorher Lactobacillus buchneri) (DSM 22501) 

min. 5 x 1010 KBE/g 

Trägerstoff : Maltodextrin

Lagerung/Haltbarkeit 

Lassen Sie den Beutel nicht über einen längeren 

Zeitraum geöff net liegen. Die Haltbarkeit des 

ungeöff neten Beutels beträgt 12 Monate 

bei Lagerung +4 °C, 18 Monate bei -18 °C ab 

Produk� onsdatum (DOM).

Sicherheitshinweise 

Die Verwendung von Mundschutz und 

Handschuhen wird empfohlen.

Zulassungsnr. Hersteller: α CZ800461-01

Gebrauchsanweisung 

Für Gras > 30 % TM, Grünroggen, Mais < 35 % TM, 

Getreide-GPS.

Ein Beutel reicht für 100 Tonnen Siliergut (1,5 g/t). 

Pulver in kaltem Wasser im Verhältnis 1 : 10 

aufl ösen und Lösung gut schü� eln. Je nach 

Dosiergerät mit 0,01 - 2 Liter Wasser dosieren.

Die angemischte Lösung muss innerhalb von 

spätestens 48 Stunden verbraucht werden.

harvest INTERNATIONAL® duo VORMISCHUNG mit Silierzusatzstoff en für alle Tierarten

Chargennr. und DOM (Herstelldatum): 

siehe Beutel

Ne� ogewicht: 150 g

71
82

43

Zátěžové pytle

 vetkaný uzávěr

 robustní tkaný okraj

 zpevněný úchyt

 pevná kvalitní monofilová tkanina

 záruka UV stability – 7 let

  dobrá manipulovatelnost (2/3)

Ochranná síť
 záruka UV stability – 7 let

 220 g/m²

 poutka pro snažší manipulaci

 lemování po obvodě

 všitá etiketa s rozměry ve všech 4 rozích

silo-safeline – silo popruh

 snadná manipulace

 pro všechny zátěžové pytle s úchyty

 žádné riziko poškození fólie

 lepší kyslíková bariéra

Odolný vak pro zátěžové pytle
 50 m v jedné roli

 záruka UV stability – 7 let

  každé 2 m otvory pro  zasouvání všech běžných  zátěžových pytlů
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Návod k použití

5. Ochrannou síť položit na silo. 

6. silotwin® barriere pečlivě zatěžkejte na kra-
jích pomocí zátěžových pytlů těsně vedle sebe, 
tak aby nedocházelo k proudění kyslíku do sila.

A i teď plachu nenapínat. Položit volně. Velmi 
napnutá plachta – Vám nepomůže ba naopak 
může ji poškodit!

8. Stabilitu siláže v průběhu odběru ovlivňuje 
technika odběru, kterou můžete ovlivnit. Proto 
musí být řez hladký a udusání by mělo zůstat 
nepoškozené. Pojem řez má co do činění s 
řezáním – z dobrého důvodu!

Každých 3 - 5 m vytvořte kyslíkovou bariéru za 
pomoci zátěžových pytlů. Zátežové pytle se liší 
od pneumatik vysokou hmotností na malé ploše 
– jsou však velmi flexibilní a tím účinně zabraňu-
jí, aby se po otevření sila nedostal pod plachtu 
kyslík. silo-safeline nebo jbs barriereschlauch 
zabrání sklouznutí zátežových pytlů ve svazích.

7.

Bariérovou podkladovou a hlavní plachtu 
rozložíte na silo v jednom pracovním kroku.  
Obě plachty je potřeba chytit na stranách  
v rozích a roztáhnout od sebe.

3.

Po udusání siláže – srovnání nerovností a vyrov-
nání hran. Je potřeba začít co nejdříve zakrývat.

1.

Plachtu netahejte a ani nerolujte po zemi  
– i malé kameny nebo jiné ostré předměty  
ji mohou před zakrytím poškodit!

2.

silotwin® barriere položte na prostředek sila a 
rozmotejte po celé délce sila. 

Plachty jsou poskládané tak, 
že podkladová bariérová 
plachta leží pod 
hlavní bariérovou 
plachtou.

silotwin® barriere se dokáže optimálně 
přizpůsobit na povrch sila a i při pohybu po 
sile nevznikají žádné škody. Za silného větru je 
důležité plachtu bodově zafixovat.

4.

Písek, složený čelním nakladačem plachtu 
stáhne dolů, tím se plachta nepřizpůsobí 
povrchu sila. Kromě toho ji může poškodit a 
poté dochází k proudění kyslíku do krmiva. 
Plachtu nenapínat – položit lehce  
(volně na silo). Plachta musí zůstat flexibilní, 
aby při chůzi po sile mohla povolit a zůstal zde 
prostor pro fermentační procesy!


