
Rychlou fermentací k úsporám

Rychlá fermentace siláží je klíčem k úspěchu ve 
výrobě mléka. Jedině rychlá fermentace zajistí  
chutnost hmoty 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. 
Powerstart Instant dokáže snížit hodnotu pH 
do pásma stability již po 48 hodinách. Proto ji 
můžete zkrmovat podstatně dříve.
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Při vývoji přípravku Powerstart Instant bylo vše 
podřízeno právě urychlení a zkvalitnění 
fermentace. S Powerstartem Instant dodáváte 
více než milion aktivně se množících bakterií na 
gram senážované 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.

Zkrácení servis periody od 10 dnů
Analýza výsledků reprodukce na více než  25.000 
kravách ve 103 stádech zařazených do systému RMS 
ukázala, že krávy kterým byla zkrmována senáž 
ošetřená  Powerstartem Instant, měly servis periodu 
kratší v průměru o 10 dnů. !!! Tato analýza potvrdila, že 
výborně zfermentované senáže ovlivňují nejen produkci, 
ale mají obrovský vliv i na plodnost a zdravotní stav 
zvířat. 

Do kterých plodin lze Powerstart Instant 
použít?
Powerstart Instant je vhodný ke konzervaci 
vojtěšky, jetele, jetelotrav, trav, obilných GPS, bobu, 
hrachu i kukuřice.

Powerstart Instant obsahuje zcela unikátní a 
patentovaný kmen bakterií ABER F1. 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. Proto je bakterie ABER F1  tak mimořádně 
účinná.

Zootechnik Martin Braun hodnotí travní senáž jako velmi zdařilou
Rozvodí Černov, 530 H krav, průměrná užitkovost 11.413 kg mléka
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Praktické zkušenosti v ČR s přípravkem Powerstart 
Instant potvrdily jeho vynikající účinnost. Nejnápadnější 
změnou při krmení Powerstart Instant siláže je zvýšený 
příjem sušiny a chuť, s jakou krávy siláž přijímají.
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