
ERNTEX-CCM
Silage preservation

ERNTEX-CCM szilázstartósító készítmény
Az Erntex-CCM biztosítja a CCM (szemes csutkakeverék) szilázs jó minőségét. A szemes csutkakeverék magas 
energiatartalmú és nagy tápértékű, de energiatartalma és tápértéke egyaránt csökkenhet, ha a belőle készült 
szilázsban élesztőgombák, penészgombák és baktériumok fordulnak elő. A CCM szilázs gyenge mikrobiológiai 
minősége közvetlenül rontja a takarmányok tápanyagértékét és biztonságosságát! A CCM szilázs nem megfelelő 
tartósítása rontja a szilázs tápértékét és ízletességét, ami közvetlenül teljesítménycsökkenést idézhet elő az 
állatoknál. Az erjedési problémák kialakulása megelőzhető, ha a CCM nedves etetésre való használatakor Erntex-
CCM kezelést alkalmazunk.

Hatásmechanizmus

Az Erntex-CCM szerves savak szinergista keveréke, amely gátolja az élesztőgombák, a penész-gombák és az 
Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumok elszaporodását a szemes csutka keverék (CCM) besilózása során. 
Ez lehetővé teszi a természetes előfordulású tejsavbaktériumok zavartalan szaporodását és a szilázs megfelelő 
erjesztésében való részvételét. Az Erntex-CCM széles hatásspektruma a CCM hosszú eltarthatóságát teszi lehetővé 
a betakarítás pillanatától a tárolás utolsó napjáig. Az Erntex-CCM használatával megtakaríthatók a folyékony etetési 
rendszerben alkalmazandó élesztőgomba-inhibitorok szükségtelenül nagy költségei.

Összetevők

• 1,2-propándiol  • EE 270 Tejsav
• E 200 Szorbinsav • EE 380 Propionsav
• E 210 Benzolsav • E 295 Ammónium-formiát
• E 236 Hangyasav • E 330 Citromsav
• E 260 Ecetsav  • E 433 Polioxietilén-szorbitán-monooleát 

Jellemzők

• Szín: Sárgás    • Maró hatású, korróziót okozó
• Megjelenési forma: Folyadék  • pH: 0–2
• Oldhatóság: Vízben oldható  • Fajsúly: 1,15–1,18 kg/l

Ajánlott adagolás

Az Erntex-CCM dózisa/tonna friss takarmány:
CCM: 2 kg/tonna
Szárazanyag % > 68%: 3 kg/tonna
A CCM tetejére rétegezve: 1 liter/m3

1 l Erntex®-CCM + 1 l víz
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Engedélyezés

A készítményt Hollandia Mezőgazdasági Minisztériuma engedélyezte, szabadon forgalmazható és exportálható. 
Minden összetevője megfelel az Európai Bizottság engedélyezési normáinak. Engedélyszám: αNL 15.256

Biztonság

R- és S-mondatok:

• R34 Égési sérülést okoz.
• R37 Izgatja a légutakat.
• S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
• S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
• S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
• S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni).

Tárolás

Tárolás:  0 °C feletti hőmérsékleten tartandó.
Eltarthatóság:  Megfelelő tárolási körülmények esetén a gyártás dátuma után két évig.

Csomagolás

• 25 kg-os kannákban
• 225 kg-os tartályokban
• 500 kg-os alaktartó konténerekben (IBC)
• 1000 kg-os alaktartó konténerekben (IBC)
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