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LACTOSIL 3.0: HALLITSEVA BAKTEERIKANTA

LACTOSILIN KOLME SUKUPOLVEA
1. Vuonna 1983 LACTOSIL 1.0 oli seos laktobasilleja, 

jotka oli valittu erityyppisistä rehuista.

2. LACTOSIL 2.0 oli seos neljää parasta laktobasillia, 
jotka oli kehitetty “kenttäkokeissa”.

3. LACTOSIL 3.0 on syntynyt tieteellisen kehitystyön 
tuloksena, kehitystyön aikana fermentoitiin lukuisia 
heinä- ja kasvimateriaaleja, joista tunnistettiin 
”HALLITSEVA” bakteerikanta.

1 Tänä päivänä Lactosil sisältää parhaiten toimivan laktobasillin, joka sopii kaikentyyppisen säilörehun valmistukseen, 
kesällä ja keväällä, heinistä ja vihanneksista: Lactobacillus plantarum 14D/CSL - HALLITSEVA bakteerikanta

2 Se on tulos yli 30 vuoden kokemuksesta säilörehun valmistuksessa ja SE VIE FERMENTOINNIN TEHOKKAASTI 
OIKEAAN SUUNTAAN 



CSL VALMISTAA LACTOSILIN

CSL on maailmanlaajuisesti arvostettu toimija agro- ja eläinteknisillä 
sektoreilla, elintarvikkeissa, lisäravinteissa ja farmasian tuotteissa.

Vuodesta 1948 lähtien CSL on eristänyt, valinnut ja tuottanut valikoiman 
erinomaisia maitohappobakteereita tietyille sovellusalueille. 

Vuodesta 2016 alkaen CSL on osa Sacco System -konsernia toimien 
kansainvälisenä biotekniikan keskuksena elintarvike-, lisäravinne- ja 
farmasian teollisuudessa.

Caglificio Clerici, Sacco, CSL ja Kemikalia toimivat 
yhteistyökumppaneina ainutlaatuisessa liiketoimintamallissa, jossa 
näiden jokaisen yhtiön autonomiaa ja erityispiirteitä arvostetaan.

Tavoitteemme on tuottaa innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja 
asiakkaillemme. 



1. se maistuu eläimille

2. se on turvallista ja 
terveellistä

3. se on turvallista koko 
maidontuotantoketjulle

ETENET OIKEAAN SUUNTAAN

VALITSE 
LACTOSIL 3.0

SÄILÖREHU ON HYVIN FERMENTOITUA RUOKAA, JOS…
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SIILON FERMENTOITUMINEN

Säilörehun 
fermentoituminen / 
käymisprosessi voi 
edetä kahteen 
väärään suuntaan 
(mikä johtuu 
vieraista 
haittabakteereista, 
ei maitohappo-
bakteereista) 
ja vain yhteen 
oikeaan suuntaan 
(maitohappo-
bakteereiden 
aiheuttama 
happamoituminen).

Hyvä säilöntätulos 
voidaan saavuttaa vain 
edistämällä 
fermentaatio- / 
käymisprosessia kohti 
oikeaa suuntaa, ja siihen 
tarvitaan: 

1. Oikea tekniikka

2. Oikea 
maitohappobakteeri-
kanta (LAB)

3. Oikea annostus

LACTOSIL 3.0: OIKEA SUUNTA



Lisää riittävän suuri annos 
maitohappobakteeria 
rehumassaan.

Mitä suurempi on maitohappobakteerin määrä 
PMY/g säilönnän alussa, sitä nopeammin 
haluttu turvallinen päämäärä saavutetaan. 

Kun LACTOSIL 3.0 ohjaa 
fermentoitumista/käymisprosessia, se takaa:

• Nopean happamoitumisen ja maitohapon 
muodostumisen

• Ei kaasuntuottoa (CO2)
• pH laskee nopeasti ja estää samalla 

haittamikrobien kasvun
Luonnon LAB Kilpailijat kilpailijat

Hallitseva LAB

10 kertaa
suurempi

annos

PERUSSÄÄNTÖ FERMENTAATION EDISTÄMISEEN:



LACTOSIL 3.0 tekee säilörehusta turvallisempaa, maistuvampaa ja ravitsevampaa,
parantaen karjan terveyttä, yrityksen kannattavuutta ja lopputuotteen laatua.

TAVOITE: TURVALLISTA JA LAADUKASTA

LACTOSIL 3.0 takaa, että tärkeät tavoitteet saavutetaan:
1. Siilon / rehuauman aikainen avaaminen
2. Turvallinen ja ravinteikas säilörehu
3. Terve ja tuottava karja
4. Korkealaatuinen ja hygieeninen maidontuotanto



Innolact Agro Oy
Viestikatu 1, 70600 Kuopio

Ulla Honkalampi, COO
+358 40 1690090
u.honkalampi@innolact.fi
www.innolact.fi

Kiitos paljon, LACTOSIL 3.0!!!
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