Powered by L. hilgardii CNCM I-4785
og L. buchneri NCIMB 40788

TIL AFGRØDER MED
HØJT SUKKERINDHOLD

TAG KONTROL OVER ENSILAGEKVALITETEN MED MAGNIVA PLATINUM 1

GIVER FORBEDRET STABILITET OG FLEKSIBILITET
Grovfoder med højt niveau af sukker og tørstof (TS), som fx helsædsmajs, udgør en betydelig udfordring, når man forsøger
at fremstille en ensilage, som skal holde sig stabil efter åbning.
Ubehandlet og ukontrolleret gæring af energirige afgrøder, kan føre til store tørstoftab gennem spild, ensilage med lavere
energiniveau, samt dårlig udfodringskvalitet.
Med den patenterede Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 – en unik, ny stamme af bakterier – sætter MAGNIVA Platinum 1
en ny standard for ensilering og stabilitet efter åbning, og kan hjælpe dig med at:

Sænke pH

Reducere TS tab gennem
mindre spild og varmedannelse

Reducere gær og
skimmel vækst

Forbedre foderværdien

MAGNIVA PLATINUM 1: SÅDAN VIRKER DET
DRIVER ENSILERINGEN

FORBEDRER STABILITETEN
VED UDFODRING
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GIVER MULIGHED FOR
HURTIGERE ÅBNING

+++++

DESIGNET TIL
Majsensilage med risiko for stabilitets
udfordringer

Kombinationen af den nye L. hilgardii CNCM I-4785 med den gennemtestede L. buchneri NCIMB 40788 i
MAGNIVA Platinum 1 giver markante forbedringer til ensileringsprocessen samt stabilitet efter kun 15 dage – alt
i mens den langsigtede stabilitet også forbedres.

L. HILGARDII CNCM I-4785 OG L. BUCHNERI NCIMB 40788: BEDRE SAMMEN
AKTIVE INGREDIENSER

PRIMÆRE FORDELE

L. hilgardii CNCM I-4785
150 000 CFU/g forage
L. buchneri NCIMB 40788
150 000 CFU/g forage

Kombinationen af L. hilgardii CNCM I-4785 og L. buchneri NCIMB 40788
forbedrer den aerobe stabilitet efter kun 15 dages ensilering (særlig nyttigt når
foderlagrene er ved at være tomme) og øger signifikant stabiliteten på langt
sigt.
Denne kombination reducerer spild grundet gær og skimmel samt reducerer
tørstoftab.

OPNÅ AEROB STABILITET HURTIGERE
Aerob stabilitet i majsensilage (34% TS)
efter hhv. 15 og 30 dages ensilering
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Dette resulterer i bedre
ensilagekvalitet, bevaret foderværdi
og mindre spild.
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HVAD BETYDER DET

MAGNIVA Platinum 1

Aerob stabilitet i majsensilage (34% TS)
efter hhv. 100 og 250 dages ensilering

REDUCER INDHOLDET AF GÆR
 AGNIVA Platinum 1 reducerede indholdet
M
af gær fra dag 15 og frem, sammenlignet med
kontrol og med L. buchneri NCIMB 40788 (LB)
og L. hilgardii CNCM I-4785 (LH) behandlinger
alene.
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HVAD BETYDER DET

Ensilagen vil holde sig kold i
længere tid efter udfodring, hvilket
hjælper med at opretholde køernes
foderindtag og mælkeproduktion
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Antal dages ensilering

OPRETHOLD DEN AEROBE STABILITET LÆNGERE
Ved både 100 og 250 dages ensilering, viste
majsensilage (34% TS) behandlet med MAGNIVA
Platinum 1 en bedre aerob stabilitet. Ved 100
dage, var den aerobe stabilitet forbedret med
50 timer, sammenlignet med kontrol, og med 24
og 28 timer sammenlignet med hhv. L. hilgardii
CNCMI-4785 (LH) og L. buchneri NCIMB 40788
(LB) behandlinger alene.
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Fleksibilitet til at åbne stakken
tidligere.
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Efter kun 15 dage, forbedrede MAGNIVA
Platinum 1 den aerobe stabilitet (stabilitet
efter åbning) af majsenilsage (34% TS) med
18 timer, sammenlignet med kontrol. Efter 30
dage, var stabiliteten forbedret yderligere til 24
timer mere end kontrol. Sammenlignet med L.
buchneri NCIMB 40788-enkelt behandlingen,
forbedrede MAGNIVA Platinum 1 den aerobe
stabilitet med hhv. 21 timer og 26 timer.
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MAGNIVA PLATINUM 1: MED
“HIGH CONCENTRATION” TEKNOLOGI
For at imødekomme nutidens høje høstkapacitet, og sikre en ensartet tildeling af
produktet, indeholder MAGNIVA Platinum 1 “High Concentration” (HC) Teknologi, udviklet
af Lallemand Animal Nutrition.
•	Forbedret stabilitet og opløselighed
giver bedre homogenitet

•	Godkendt teknologi til pumper med lav
dosering

•	Højt opløseligt produkt for bedre
opblanding

•	Muligt at tilføre med forskellige
væskemængder

VI GARANTERER – DET DER ER PÅ ETIKETTEN, ER DET DER ER I PAKKEN!
Lallemand Animal Nutritions kvalitetskontrol er blandt de bedste i verden.
Produktionsfaciliteterne følger strenge krav til kvalitetsstyring, for at sikre
produktets renhed og kvalitet.
For blandingsinstruktioner, se venligst etiketten på produktposen.
MAGNIVA Platinum 1 forbliver levedygtig i 24 måneder fra fremstillingsdatoen, i original
emballage, når den opbevares på et køligt (optimalt <4 ° C) og tørt sted.
MAGNIVA Platinum 1 findes i poser á 200 g hvilket behandler 200 tons frisk masse.
Besøg www.QualitySilage.com for at se den seneste information vedr. praktisk management
omkring ensilage.

MAGNIVA PLATINUM ENSILERINGSMIDLER - PRODUKTER TIL AFGRØDER MED HØJT
TØRSTOFINDHOLD OG UDFORDRINGER MED AEROB STABILITET:
1 TEKNOLOGI:
Heterofermentative bakterier
Til afgrøder med højt sukker indhold
som fx. helsædsmajs og kolbemajs
2 TEKNOLOGIER:
Heterofermentative bakterier
Homofermentative bakterier
Til afgrøder med relativt højt
sukkerindhold med moderate
ensileringsudfordringer, som fx.
sukkerrigt græs
3 TEKNOLOGIER:
Heterofermentative bakterier
Homofermentative bakterier
Enzymer
Til afgrøder med lavt sukkerindhold,
højt proteinindhold og store
ensileringsudfordringer,
som fx. græs og bælgplanter

Heterofermentative bakterier
Forebygger varmedannelse og spild

Homofermentative bakterier
Sørger for en hurtig ensilering
og konserverer derved ensilagen
hurtigere

Enzymer
Hjælper til med at nedbryde plantefibre
og øger derved fordøjelighed samt frigør
opløselige sukre

Følg altid anvisningen på etiketten: Brug af ensileringsmidler kan ikke forventes at erstatte godt management. Korrekt opbevaring og håndtering er vigtig
for ensileringsmidlerne ydeevne. Produkterne bør holdes køligt, og hele pakken skal bruges på én gang.

Ikke alle produkter er tilgængelige på alle markeder og ej heller er tilknyttede anprisninger tilladt i alle regioner.

