
Můj 
přínos k 

životnímu 

prostředí

trilen® 150 UV18
recyklační silofólie



trilen® 150 UV 18  je dokonalým řešením pro každého pokrokového 
zemědělce vyžadujícího kvalitu a dlouhou životnost produktu.

trilen® 150 UV18
„Chrání životní prostředí 

a Vaši siláž“
Recyklace plastů není zdaleka jen trendem, ale stává se ve 
společnosti větším a větším očekáváním. Ať už jsou to lahve, 
oblečení, nebo výše zmíněné silofólie. 

„Ze starého nové“
trilen® 150 UV 18 je vyráběn na moderních strojích z více než  
60 % recyklovatelného granulátu, který umožňuje dlouhodo-
bé využití surovin a požadovanou kvalitu.

„Kvalita není 
obchodovatelná“

I navzdory tomu, že je šetrná k životnímu prostředí stojí 
využití nadále na prvním místě. Tři vrstvy coex výrazně zvyšují 
UV stabilitu (garance UV stability 18 měsíců). Vysoká hodnota 
Dart Drop představuje velmi dobrou mechanickou odolnost.

(hlavní  fól ie)



barrierefilm
„Vrstva po vrstvě“
Plachtu volně položit – velmi dobře se přisaje na silažova-
telnou hmotu a tak  chrání krmivo před proudícím kyslíkem.  
Bariérová vrstva zajištuje nízkou propustnost kyslíku  
0 - 9 cm³/m²/24 h. Tím se okamžitě zastaví množení  
kvasinek a plísní. Zároveň je podpořeno mléčné kvašení a  
tím rychlé snižení pH hodnoty.

„Stabilita po otevření“
Transparentní fólie (barrierefilm) se při zakrývání přizpůsobí 
povrchu – optimálně zakryje nerovnosti na povrchu sila a tím 
snižuje příjem kyslíku po otevření.

bariérová fólie 
(barrierefilm) 

0 - 9 cm³/m²/24 h

standartní PE 
silofólie 

250 cm³/m²/24 h

(spodní  podkladová fólie)

Aby jste u zakrývání sila předešli 

problémům – doporučujeme 

odvíječku. Kde nasadíte obě plachty, 

které pak můžete současně odví-

jet. Při zakoupení plachty Vám rádi 

odvíječku zapůjčíme zdarma.. 

K vytvoření perfektního krmiva 

Vám už nestojí nic v cestě.

Extrémně neprodyšná
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Obě fólie dostupné v těchto velikostech:Tabulka velikostí
trilen® 150 UV18

barrierefilm

*velikost dostupná pouze jako trilen® 150 UV18
      

Siloschlauch
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Doplňkové látky: Doplňkové látky k silážování:

1k1009 Pediococcus pentosaceus (DSM 14021), 

1k20738 Lenti lactobacillus buchneri (dříve Lacto-

bacillus buchneri) (DSM 22501) min. 1 x 1011 KTJ/g 

Nosič: bio maltodextrin

Uskladnění / doba trvanlivos� 

Nenechávejte balení dlouho otevřené. Doba 

trvanlivos�  neotevřeného sáčku je 18 měsíců 

při skladování v +20 °C od data výroby (DOM).

Návod k použi�  

Pro všechny pícniny od 25 do 45 % sušiny. Sáček 

vystačí na 100 tun silážovatelné hmoty (2 g/t). 

Rozmíchejte ve studené vodě v poměru 1 : 10 

a roztok dobře protřepejte, dávkujte podle 

aplikátoru s 0,01 - 2 l vody. Namíchané množství 

spotřebujte do 48 hodin.

Bezpečnostní upozornění: Doporučuje se používat 

ochranné rukavice a masku při manipulaci.

DE-ÖKO-006 – lze používat v ekologické produkci 

v souladu s nařízením (ES) č. 2018/848

Uskladnenie / doba trvanlivos� 

Nenechávajte balenie dlho otvorené. Doba trvan-

livos�  uzatvoreného balenia je 18 mesiacov pri 

skladovaní pri +20 °C od dátumu výroby (DOM).

Návod na použi� e

Pre všetky druhy silážnej hmoty od sušiny 25 do 

45 %. Jedno balenie postačuje na 100 ton silážnej 

hmoty (2 g/t). Rozmiešajte v studenej vode 

v pomere 1 : 10 a roztok dobre potrepte, 

dávkujte podľa aplikátora 0,01 - 2 l vody. Roztok 

musí byť spotrebovaný v priebehu 48 hodín.

Bezpečnostné zaobchádzanie: Doporučujeme 

pracovať s ochrannou maskou a rukavicami.

DE-ÖKO-006 – môže sa používať v ekologickom 

poľnohospodárstve v súlade s nariadeniami (ES) 

č. 2018/848

Evidenční číslo výrobce: α CZ800461-01

harvest INTERNATIONAL® duo s PREMIX s konzervačními látkami pro silážování pro všechny druhy zvířat

Číslo šarže, datum výroby 

(DOM): viz sáček Čistá váha: 200 g
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Zusatzstoff e: Silierzusatzstoff e:

1k1010 Pediococcus pentosaceus (DSM 23688) 

min. 1 x 1010 KBE/g, 1k1011 Pediococcus 

pentosaceus (DSM 23689) min. 1 x 1010 KBE/g, 

1k20602 Enterococcus faecium (DSM 22502) 

min. 6 x 1010 KBE/g, 1k20736 Lactobacillus 

plantarum (NCIMB 30083) min. 1 x 1011 KBE/g, 

1k20737 Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) 

min. 2 x 1010 KBE/g, Emulgatoren: E 484 

Glycerin-Polyethylenglycol-Ricinoleat, 

Trennmi� el: E 554 Natrium-Aluminium-Silikat, 

synthe� sch, Trägerstoff : Maltodextrin

Lagerung/Haltbarkeit: Lassen Sie den Beutel nicht 

über einen längeren Zeitraum geöff net liegen. 

Die Haltbarkeit des ungeöff neten Beutels beträgt 

12 Monate bei Lagerung +20 °C, 18 Monate bei 

+4 °C und 24 Monate bei -18 °C ab Produk� ons-

datum (DOM).

Zulassungsnr. Hersteller: α CZ800461-01

Gebrauchsanweisung: 

Für Gras < 30 % TM (Schmutz), Klee, Luzerne.

Ein Beutel reicht für 50 Tonnen Siliergut (1,5 g/t). 

Pulver in kaltem Wasser im Verhältnis 1 : 10 

aufl ösen und Lösung gut schü� eln. Je nach 

Dosiergerät mit 0,01 - 2 Liter Wasser dosieren. 

Die angemischte Lösung muss innerhalb von 

spätestens 48 Stunden verbraucht werden.

Sicherheitshinweise:  Die Verwendung von 

Mundschutz und Handschuhen wird 

empfohlen.

Chargennr. und DOM (Herstelldatum): 

siehe Beutel

Ne� ogewicht:

75 g

harvest INTERNATIONAL® pH VORMISCHUNG mit Silierzusatzstoff en für alle Tierarten

Chargennr. und DOM (Herstelldatum) (Herstelldatum) (Herstelldatum)
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Zusatzstoff e 
Silierzusatzstoff e:

1k20738 Lenti lactobacillus buchneri

(vorher Lactobacillus buchneri) (DSM 22501) 

2 x 1011 KBE/g 

Emulgatoren:

E 484 Glycerin-Polyethylenglycol-Ricinoleat

Trennmi� el:
E 554 Natrium-Aluminium-Silikat, synthe� sch

Trägerstoff : Maltodextrin

Lagerung/Haltbarkeit

Lassen Sie den Beutel nicht über einen längeren 

Zeitraum geöff net liegen. Die Haltbarkeit des 

ungeöff neten Beutels beträgt 12 Monate bei 

Lagerung +20 °C, 18 Monate bei +4 °C und 24 

Monate bei -18 °C ab Produk� onsdatum (DOM).

Sicherheitshinweise 

Die Verwendung von Mundschutz und 

Handschuhen wird empfohlen.

Gebrauchsanweisung

Für Gras > 35 % TM, Mais.

Ein Beutel reicht für 100 Tonnen Siliergut (1 g/t). 

Pulver in kaltem Wasser im Verhältnis 1 : 10 

aufl ösen und Lösung gut schü� eln. Je nach 

Dosiergerät mit 0,01 - 2 Liter Wasser dosieren. 

Die angemischte Lösung muss innerhalb von 

spätestens 48 Stunden verbraucht werden.

Zulassungsnr. Hersteller: 

α CZ800461-01

harvest INTERNATIONAL® plus VORMISCHUNG mit Silierzusatzstoff en für alle Tierarten

Chargennr. und DOM (Herstelldatum): 

siehe Beutel

Ne� ogewicht:

100 g
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Konzervant

Zátěžový pytel

Ochranná síť
silo-safeline

www.jbs.gmbh
Další užitečné informace o produktech 

a videa naleznete na stránce: 

50 x 6 m
50 x 7 m
50 x 8 m
50 x 9 m*
50 x 10 m
50 x 12 m
50 x 14 m 
50 x 16 m
50 x 18 m

150 x 8 m

150 x 10 m
150 x 12 m
150 x 14 m 
150 x 16 m
150 x 18 m

300 x 8 m

300 x 10 m
300 x 12 m
300 x 14 m 
300 x 16 m
300 x 18 m
300 x 20 m


