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BONSILAGE.  
Od roku 2000  

inovativní jednička 
na trhu.

HLAVNÍ TÉMA

BONSILAGE

Pro všechny, kteří chtějí z objemných krmiv 
získat více, je nejvyšším cílem perfektní siláž. 
Rozhodující měrou k  tomu přispívá od  roku 
2000 SCHAUMANN: s  BONSILAGE-výrobky, 
které průkazně a měřitelně zvyšují kvalitu siláží 
a přesvědčily již mnohé uživatele. Intenzivní 
SCHAUMANN-výzkum v oblasti výživy zvířat 
a bakterií mléčného kvašení umožňuje rozdě-
lení silážních přípravků do funkčních skupin. 
Díky novému rozdělení BONSILAGE-programu 
na výrobky BASIC, SPEED a FIT jsou k dispozici 

základní předpoklady kvalitní a  nákladově 
efektivní výživy a  krmení zvířat. Komplexní 
odborné znalosti SCHAUMANN-výzkumných 
pracovníků se odráží v  kontinuální selekci 
a  registraci vhodných bakteriálních kmenů. 
V  kombinaci s  nejaktuálnějšími vědeckými 
poznatky, o  tvorbě pro zvířata fyziologicky 
důležitých produktů látkové výměny během 
silážního procesu, vznikají vhodně přizpůso-
bené produkty pro zajištění perfektních ob-
jemných krmiv.

pro každou oblast silážování vhodné produkty 
pro specifické podmínky silážování a  poža-
davky praxe. Nové skupiny výrobků splňují 

BONSILAGE-výrobky z BASIC-skupiny opti-
malizují fermentační proces a stabilitu siláží, 
zlepšuje se užitkovost z objemného krmiva. 
BONSILAGE-výrobky zvyšují množství bypass 
proteinu v siláži, přičemž lze ušetřit zkrmování 

bílkovinných krmiv jako je sójový a  řepkový 
šrot. Skupina BASIC zahrnuje silážní přípravky, 
které optimálně kontrolují silážní proces. Pou-
žité bakteriální kmeny jsou selektovány speci-
álně podle situace sklizně hmoty.

BONSILAGE BASIC. 
Měřitelně vyšší  
kvalita krmiva.

zdroj: Zemědělská komora Dolní Sasko, Univerzita Hohenheim 2011

BONSILAGE PLUS snižuje odbourávání proteinu  
(obsah sušiny 30 – 40 %)

C = protein v bachoru a tenkém střevě nevyužitelný B3 = protein vázaný  
v buněčných stěnách, pomalu využitelný  B2 = protein středně využitelný 
B1 = protein rychle využitelný A= nebílkovinné sloučeniny dusíku
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80 % všech onemocnění dojnic se vyskytne 
v období kolem otelení. Důvod: deficit energie 
s následnými poruchami látkové výměny a dal-
šími onemocněními. BONSILAGE FIT optimali-
zuje energetické vlastnosti siláží a zabezpečuje 
vysokou aerobní stabilitu. Acidózu a ketózu, 

BONSILAGE SPEED. 
Měřitelně rychlejší 

silážování.

Zkrmovat energeticky bohaté siláže již 
za dva týdny a  ještě s velmi dobrou aerobní 
stabilitou? BONSILAGE SPEED toto umožňuje: 
díky novému kmeni Lactobacillus diolivorans 
exkluzivně v  silážních přípravcích SCHAU-
MANN. L. diolivorans zabraňuje zkáze vlivem 

aerobních procesů, druhotnému zahřívání 
a druhotnému kvašení. Lze dosáhnout vyso-
kého příjmu krmiva i při rychlejších změnách 
krmiv. Budete profitovat z větší flexibility při 
zařazování objemných krmiv.

BONSILAGE FIT.  
Měřitelně lepší 

zdravotní stav dojnic.

onemocnění podmíněná výživou, lze ovlivnit 
použitím silážních přípravků. Tvorba gluko-
plastických komponentů jako je propylen-
glykol pomáhá odlehčit zatížení metabolismu 
dojnice právě na počátku laktace – pro měři-
telně lepší zdraví krav.
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kontrola BONSILAGE SPEED G

Rychlá tvorba kyseliny octové zajišťuje aerobní  
stabilitu již po 14 dnech zrání siláže BONSILAGE SPEED M kontrola teplota okolního 
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Stabilní siláže již po 14 dnech zrání hmoty

BONSILAGE FIT G: Propylenglykol příznivě působí na  
látkovou výměnu a obsah kyseliny octové je přesvědčivý

 kontrola BONSILAGE FIT G
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zdroj: Kooperační projekt Univerzity Göttingen a ISF, 2016

BONSILAGE FIT G: Odlehčení zatížení metabolismu díky 
nižší koncentraci BHB (ß-hydroxybutyrát) v krvi

 3 dny před otelením 5 dní po otelení
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