
Biomax 5
je silážní inokulant páté generace f irmy Chr. Hansen 
BioSystems.

Biomax 5
obsahuje dva nové unikátní kmeny Lactobacillus plantarum  
PA-28 & K- 270, které jsou mimoøádné pro zlepšení údržnosti a 
pø íjmu kukuø ièné siláže.

Získejte více a lepšího krmiva

nižší ztráty sušiny

nižší ztráty na čelní stěně při vybírání

delší skladovatelnost siláže

nižší ztráty siláže (plesnivá, shnilá)

více využitelných živin, lepší příjem a chutnost

Biomax 5

byl sestaven až po extenzivním testování a ověření ve třech úrovních 

výzkumu:

- dlouholetá selekce & laboratorní testování kmenů

- 18 univerzitních studií

- mnohonásobné produkční pokusy 

SPECIF ICKÁ Ú PR AVA

PRO ZLEPŠEN Í AEROBN Í S T ABILIT Y

Prodloužená aerobní stabilita: Kontrola a řízená fermentace:

inhibuje většinu přítomných kvasinek konkurence vůči nežádoucí mikroflóře

výsledkem je nižší teplota siláže při skladování a vybírání produkce vysoké hladiny kyseliny mléčné

delší aerobní stabilita siláže o 60% rychlé snížení pH

SELEKCE KMEN Ů PODLE

IN HIBIČN ÍHO Ú ČIN KU VŮ ČI

N EJČAS TĚJI SE VYSKYTUJÍCÍM KVASIN KÁM



Vyrábí:

CHR HANSEN
BioSystems

Dodává:

BIOFERM CZ s.r.o.
Černopolní 39a, 613 00 Brno
Tel.: 05-452 154 34, fax: 05-452 476 00
www.bioferm.cz, bioferm@bioferm.cz

Složení:

Lactobacillus plantarum PA-28 (DSM 13367),

Lactobacillus plantarum K-270 (DSM 13366), 

maltodextrin, křemičitan hlinitosodný, barvivo           

(E102, E133).

Koncentrace mikroorganismů: 

9Nejméně 100 x 10  CFU*/1 g přípravku.

Dávkování:

Balení 500 g je určeno pro ošetření 500 tun kukuřičné 

siláže, balení 50 g je určeno pro ošetření 50 tun siláže. 

V suchém stavu je aplikační dávka 1 gram inokulantu  

na 1 tunu hmoty. Rozmíchejte inokulant  v takovém 

množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování 

vašeho aplikátoru. Aplikujte roztok rovnoměrně na ku-

kuřičnou řezanku přímo při sklizni anebo při jejím 

silážování.

Při dávkování 1 gram na tunu hmoty je inokulační 

dávka 100.000 CFU*/g kukuřičné siláže.

Skladování:

Skladujte v chladném a suchém prostředí. Nenechávejte 

balení otevřené déle než po nezbytně nutnou dobu. 

Tento přípravek je pouze zdrojem mikroorganismů.

Balení: 

Kontejner 500g s vloženou odměrkou, hromadné balení 

v kartonu 6 x 500g.

Lahvička 50g s plnicí ryskou, hromadné balení v kar-

tonu 12 x 50g.

*CFU - jednotky tvořící kolonie


