
Преди старта на сезона няколко съвета
за успех при събиране на сено и 

приготвяне на силаж

Източник на фотографии: Собствени снимки на наши насаждения и ферми



Система за приготвяне на

силажа

Разработена специално за условията

в България

1.Третиране с инокулант още на комбайната

2.Третиране с киселина по време на пресоване 

в силоза

!!Да не се смесват киселина с 

инокулант



Оптималното силажиране се извършва на два етапа

Тъй като не може да се използва инокулант зъедно с киселина, която има 
дезинфекциращ ефект, трябва да разделим този процес на две стъпки:
Стъпка 1 използване на инокулант в комбайната (смесителя)

Стъпка 2 използване на киселина по време на оформяне на редовете или по 
повърхността на грубия фураж по време на пресоването му в силажните ями



Инокулант за силажиране на 
цели растения

Биомаса за биогаз ръж фий Люцерна в Шлезвиг-Холщайн



Третиране с киселина за 
подобряване на листната част в 

сено от люцерна

Люцерна в Шлезвиг-Холщайн

Подготовка на (люцерна-) сенокоса 
при <25% влажност



SiloSolve®

Наръчник за 
употреба -

кратка илюстрирана 
версия



Опаковка „Cow Box“:

за 500 тона за 1000 тона



Почистване и дезинфекция
Дезнфекцирайте апликаторите между два откоса или
когато апликатора няма да се ползва за повече от 48
часа. Преди дезинфекция, всеки апликатор трябва да се
измие добре от предишното му съдържание.
Следвайте указаният за употреба на етикета на
дезинфектанта, който ще ползвате.
Дезинфекционният разтвор трябва да циркулира през
спрей-линиите на апликатора и дюзите. Минималното
време на експозиция на дезинфектанта е 20 минути.
Дезинфектанта не трябва да се държи дълго време в
апликатора, за да не се повредят някои метални или
пластмасови части.
Апликаторът трябва да се измие двукратно обилно с
вода, за да се премахнат всякакви остатъци от
дезинфектанта. Спрей-линиите и дюзите трябва да се
промият обилно с вода.

Разреждане и дозиране
В шейкъра или друга ЧИСТА бутилка налейте 1 л

вода и добавете 1 опаковка от 200 гр SiloSolve. 

Разклатете внимателно и изчакайте 30 мин. 

Разредете концентрирания разтвор с до 100 л вода.

Използвайте 1 л от този разтвор за обработката на

1 тон зелена маса за силажиране!





Представяне на силажните инокуланти

Традиционно, силажните инокуланти са били 
създадени за обработка на определени култури

Chr. Hansen развива тази концепция с една стъпка 
напред чрез фокусиране върху функционалността на 
силажните инокуланти по отношение на състава на 
културите

От тази гледна точка, гамата на SiloSolve® предлага

продукти, отговарящи на специфичните нужди 



Сухо вещество - концентрация
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SiloSolve MC 

SiloSolve AS 

Продуктова гама
Културата и съдържанието на сухо вещество определят избора 
на продукт



AS 200 

MC

MC

Зърнени

Трева

Люцерна

Средна

Царевица

AS 200

AS 200

AS 200

СВ

MC

EF  \ MC

Висока Ниска

MC

MC AS 200 AS 200 \ AS 100 

Ниско Високо

Влага

Средно

\ AS 200

Проблемите със стабилността на въздух засягат растенията с високо захарно 
съдържание и високо съдържание на сухо в-во  Чувствителни към развитие на 
плесени

Проблеми с ферментацията имат култури с ниско съдържание на сухо в-во, ниско 
захарно и високо протеинно съдържание  Чувствителни към развитие на Клостридии

Продуктова гама Културата и съдържанието на сухо вещество 

определят избора на продукта



SiloSolve® MC 
Усилва ферментацията и намалява микроорганизмите развалящи 

силажа

Предизикателства: Култури с ниско захарно съдържание и ниско-средно 
съдържание на сухо в-во са трудни за силажиране и са чувствителни на 
клостридийна ферментация

SiloSolve® MC усилва ферментацията и редуцира микроорганизмите развалящи 
силажа в ранната фаза на силажирането

Clostridia

подтискане
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Какъв е ефекта от SiloSolve® MC?

От цялата“потенциална” загуба на СВ, SiloSolve® 

MC влияе на частта свързана с ферментацията

SiloSolve® MC съдържа три щама 
хомоферментативни млечно кисели бактерии,
които подпомагат бързата и ефективна 
ферментация на силажите. Освен това, един от 
щамовете – патентованият SR3.54 – намалява 
броя на нежеланите бактерии като 
клостридиите.

Бързото понижаване на pH подтиска развалящите 
силажа бактерии и съхранява хранителните 
вещества

Резултатът е висококачествен силаж за 
високомлечни крави – в крайна сметка това се 
вижда от повишената продуктивност на 
животните

4%

3%

10% 5%

5%

Аеробно 

разваляне

Пресоване

Нива

Изтичане

Ферментация

% потенциална загуба на СВ при силажирането

IGER, 2008



Enterococcus faecium (M74)

Расте в неутрално pH

Бързото и дълготрайно производство на 

млечна киселина е важно за постигане на 

добре консервиран силаж. E. faecium има 

оптимален растеж при pH 6, което е pH-то на 

много пресни силажи. E. faecium е особено 

бърз в производството на млечна киселина

Бърз ацидифаер

E. Faecium осигурява начален старт на 

ферментационния процес



Lactococcus lactis (SR3.54)

Подтиска Клостридийната ферментация

Силно влажният силаж носи риск от 

клостридийна ферментация, водеща до 

загуба на протеин и образуване на 

маслена киселина. SR3.54 има патентован 

ефект срещу нежеланата клостридийна 

ферментация в силажа

Подобрява качеството

Чрез  ограничаване на клостридийната

ферментация в силажа се запазва 

протеинното му съдържание, резултатът е 

по-вкусен силаж с по-добро качество

L. lactis SR3.54 ефект с/у 

клостридии

Добавка Клостридии

(CFU/g) 

Контрола 5 011

SR3.54 16

Шведски патент # 511828.



Lactobacillus plantarum (CH6072)

Растеж при гранично pH

L. plantarum притежава голям киселинен 

толеранс при различно pH, той ще продължи 

да понижава pH до ниски стойности, 

необходими за висококачествения силаж, дори 

когато другите микроорганизми не са в 

състояние да оцелеят

Стабилизира силажа

L. plantarum продължава да понижава pH-то 

отвъд началните етапи на силажната 

ферментация, стабилизирайки силажната 

среда



SiloSolve® MC Резултати



SiloSolve® MC – Бързо понижава pH
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Stable silage

Млеччно киселите бактерии в SiloSolve®MC

разграждат захарите до млечна киселина

Grass, 26.5% DM. Trial 80088. pH required for stable silage: <4.4

Това бързо понижава pH до едно 

стабилно ниво, като предотвратява 

растежа на вредните микроорганизми

p
H



Продуктова спецификация

Активни съставки:

Формулирана смес от: 

Enterococcus faecium M74

Lactobacillus plantarum CH0672

Lactococcus lactis SR3.54

Физични свойства:

Форма: Прахообразен

Разтворимост: Водоразтворим

Опаковка:

200 гр пакетче обработва 100 тона прясна силажна маса

1 кутия съдържа 10 x 200гр пакетчета

Срок на годност:

Виж на етикета

Добавя 150,000 cfu/g силаж

Общ гарантиран брой:

7.5 x 1010 cfu/g



Послание за в къщи

SiloSolve® MC – Прави печелившо вашето ежедневно производство само с 
един ден работа. 



Органичните киселини –
как могат да подобрят силажите и сеното

Dr. Ulrich Roser

Head of Sales Animal Nutrition

BTC Europe GmbH

Burgbernheim, Germany



Какво е силажа? 

Млечно-кисела ферментация

Естествена консервация

Растителна захар+Млечнокисели бактерии = Млечна киселина+ CO2 + pH ↓



Производител

на млечна к-на

Плесени

Дрожди

Клостридии
Пресен 

фураж = 

Кокъл

Как да помогнем на малкото кученце да вземе кокала!

Конкуренция в силажа



СВ на 

пресния 

фураж

< 30 % 30 – 40 % > 40 %

Проблем Ниска концентрация на 

захари. Високо pH. 

Лоши условия за 

Млечнокиселите бактерии. 

Добри условия за 

млечнокиселите 

бактерии. Но 

естествената популация 

на лактобацили може 

да е малка.

Сухият фураж е труден за 

пресоване и 

концентриране. Твърде 

много въздух остава в 

ямата.

Ефект върху 

ферментацията 

и качеството на 

силажа

Размножаване на 

Клостридии. Маслено-

кисела ферментация. 

Малко лактобацили. Лош 

мирис на силажа.

Обикновено добро 

качество на силажа. 

Понякога липсва 

оптимална 

ферментация.

Размножаване на дрожди. 

Повишаване на 

температурата. Големи 

енергийни загуби. 

Плесенясване.

Проблеми с качеството на силажа според 

сухото вещество на пресния фураж (пример)



Как да изберем най-добрият консервант според 

СВ на пресния фураж (пример) 
СВ на 

пресния 

фураж

< 30 % 30 – 40 % > 40 %

Проблем Ниска концентрация на 

захари. Високо pH. 

Лоши условия за 

Млечнокиселите 

бактерии.

Добри условия за 

млечнокиселите 

бактерии. Но 

естествената популация 

на лактобацили може да 

е малка. 

Сухият фураж е труден 

за пресоване и 

концентриране. Твърде 

много въздух остава в 

ямата.

Ефект върху 

ферментацията и 

качеството на 

силажа

Химически силажен 

консервант богат на 

Мравчена киселина:

Amasil® NA 

Lupro®-Mix NC

Ако е необходимо: 

Инокулант с 

хомоферментативни

Lactobacilli 

Химически силажен 

консервант богат на 

Пропионова киселина:

Lupro®-Mix NC 

Lupro®-Grain



Микровълнов тест за СВ

• Поставете 50 гр (ако влажността е ниска) или 100 гр
(ако влажността е висока) трева или друг растителен материал в чиния

• Използвайте функцията за размразяване на микровълновата фурна

• Изсушете фуража за 15 – 45 минути в микровълновата фурна докато СВ остане 
постоянно (без повече загуби)

• Изтеглете изсушеният материал и изчислете СВ: 
Сухо вещество% = (Изсушено тегло / тегло пресен материал) X 100

• Не използвайте пълната мощност на микровълновата фурна, т.к. може да 
запалите растителния материал!

Опростен метод за определяне на сухо вещество 

(СВ) на пресния фураж (при СВ > 15 % )

LEISAND 2002



Приложение на органични к-ни във фермата

Консервиране Силажиране

Подобряване на 

ферментацията

Подобряване на 

устойчивостта на въздух

Тревен силаж

Люцерна

Силаж от цели растения

Тревен силаж

Силаж от цели растения

Lupro®-Mix NC

Amasil® NA Lupro®-Mix NC

Lupro®-Grain

Lupro®-Grain

Употреба на органичните киселини на BASF във фермата

Намаляване на 

плесените и дрождите

Сено



Тревна смес от люцерна и ежова главица (1ви откос 1996), 27.7 % СВ, 105 

дни след силажиране, XA 93 g, XP 158 g, XF 312 g, XZ 68 g (на кг СВ)

Влияние на Lupro®-Mix NC върху фуражи средно 

трудни за силажиране (3.6 л/тон)

POSIEUX (1996)

Параметри Контрола Lupro-Mix NC 3.6 л/т

СВ, g/kg 257 271

pH стойност 5,7 4.1

Млечна киселина, g/kg СВ 6 37

Маслена киселина, g/kg СВ 20 0

NH3-N / Общ-N, % 21 10

Загуби на газ при фермент-я, % 8.9 2.1

DLG-Оценка (max 100) 4 98



Силажиране на люцерна (Medicago sativa) при трудни условия за силажиране 
(съдържание на СВ само17%)

Силажни опити в лабораторни условия с

Amasil® NA в Германия



POSIEUX 1996

(2ри откос 1996), 20.2 % СВ, 106 дни след силажиране)

Lupro®-Mix NC в сравнение с мравчена к-на при 

тревен сенаж (смес люцерна с ежова главица)

Параметри Контрола Amasil® 4.2 l/t
Lupro®-Mix 

NC 4 l/t

СВ, g/kg 191 195 200

pH стойност 5.4 4.4 4.2

Млечна киселина, g/kg СВ 0 26 36

Маслена киселина, g/kg СВ 55 8 0

NH3-N/Общ-N, % 19 7 9

Загуби на газ при фермент-я, % 9.8 4.3 2.6

DLG-Оценка (max. 100) -7 70 93



* Дозировката зависи от съдържанието на Сухо вещество и условията на силажиране

Препоръчителни дозировки на силажните 

добавки на BASF 

Име на продукта Съдържание на 

киселини (Мравчена + 

Пропионова киселина)

Дозировка, 

л/тон зелена маса

Amasil® NA 75 % + 0 3 (3 – 4.5)*

Lupro®–Mix NC 34 % + 38 % 3 – 4*

Lupro®–Grain 0 + 90 % 4 – 5* 



Приложение на органични к-ни във фермата

Консервиране Силажиране

Подобряване на 

ферментацията

Подобряване на 

устойчивостта на въздух

Тревен сенаж

Люцерна

Силаж от цели растения

Тревен сенаж

Силаж от цели 

растения

Lupro®-Mix NC

Amasil® NA Lupro®-Mix NC

Lupro®-Grain

Lupro®-Grain

Употреба на органичните киселини на BASF във фермата

Намаляване на 

плесени и дрожди

Сено



Технически решения, използвани в БГ

LuproMix NA Обработка по време на пълнене на силози

Киселинно устойчива помпа

Киселинноустойчиви дюзи



Дюзи

LuproMix NA Обработка по време на пълнене на силози



Приготвяне на сено от люцерна

1. Третирането с  киселина ви дава повече

гъвкавост във времето за прибиране на 

реколтата, без да губите качество

2. Третиране с киселина при пресоване в 

пакети



Киселинно третиране за подобряване на листната част в 
сено от люцерна, по-дълъг времеви прозорец за 

прибиране на реколтата и подобрено качество на сеното

Подготовка на (люцерна-) сенокоса 
при <25% влажност

Люцерна в Шлезвиг-Холщайн



Киселинноустойчива помпа и
Резервоар за киселина, монтиран на трактора



Приложение на органични к-ни във фермата

Консервиране Силажиране

Подобряване на 

ферментацията

Повишаване 

устойчивостта на въздух

Тревен ценаж

Люцерна

Силаж от цели растения

Тревен сенаж

Силаж от цели 

растения

Lupro®-Mix NC

Amasil® NA Lupro®-Mix NC

Lupro®-Grain

Lupro®-Grain

Употреба на органичните киселини на BASF във фермата

Намаляване на 

плесените и дрождите

Сено



Технология за консервиране на сено с

Lupro-Grain

Lupro-Grain се прилага директно в балиращата преса чрез 

киселинно-устойчива помпа. Течният консервант се впръсква 

върху сеното чрез приставка с 3 – 4 дюзи при повдигането на 

откоса. Сеното трябва да се овлажни напълно с Lupro-Grain.



Препоръчителни дозировки за консервация 

на сено с Lupro-Grain

Фураж Сено Сено Сено Тревен сенаж

Влага < 20 % 21 – 25 % > 25 %               > 30 %

Lupro Grain (доза л/тон) 5 – 6 l/t          8 l/t изсушете 5   l/t 

отново



Кръгли бали Правоъгълни бали

Съхранение на сено и бали слама 

консервирани с Lupro-Grain

Важно е да се остави малко място меджу балите в склада.  

Влагата (водата) може да се изпарява постепенно от балите. 
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6 kg Lupro-Grain / t hay hay, untreated

Консервация на сено с Lupro-Grain в Германска 

ферма: Брой на плесени в сеното (Млн/грам)

Roser 2004



Аз ще проверя, дали всичко е 
направено по правилата!



За контакт:

Farm and Country Service GmbH & Co KG

Koog 3

25779 Schlichting

guenther-dubberke@t-online.de

Мобилен: +49 151 624 645 31

Работни езици: Немски и английски

Гюнтер Дубберке – продуктов мениджър и консултант 

mailto:guenther-dubberke@t-online.de

