LactoSilo – Inoculante para silagem
Inoculando seus silos manterá o valor nutritivo das forragens.
Com Lactosilo obterá silos de maior qualidade

Confie ao Lactosilo a proteção dos seus silos!!!

O NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO OFERECE ASSESSORAMENTO A
PRODUTORES E EMPREITEIROS, COLABORANDO TAMBÉM COM A
NOSSA AMPLA REDE DE DISTRIBUIDORES

Silagem de qualidade
A silagem é um alimento volumoso conservado por meio da fermentação
láctica realizada por bactérias lácticas homofermentativas. A silagem está
composta de forragens nutritivas e palatáveis (milho, sorgo, matéria verde,
alfafa e pastagens) ou grãos úmidos.
A produção rápida de ácido láctico que diminui o pH da silagem impede o
desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis (fungos) produtores de
micotoxinas.
LactoSilo – Inoculante para silagem
Como resultado de vários anos de pesquisas e testes de campo nasceu
Lactosilo, uma associação de bactérias lácticas e enzimas celulolíticas que
têm como objetivo melhorar a qualidade e estabilidade da forragem conservada
em silos, oferecendo uma maior eficiência na fermentação láctica.
Lactobacillus
Os lactobacilos vivos que compõem o Lactosilo produzem ácido fólico, que
além de reduzir o pH da silagem (3,8-4,2) nas primeiras 24/48 horas do
processo de fermentação geram probióticos naturais que inibem a proliferação
de micro-organismos indesejáveis, evitando perdas e melhorando a
estabilidade e a qualidade do silo.
Par obter um rendimento máximo da silagem e necessário manter um mínimo
de 106 UFC/g de bactérias lácticas de forragem. Normalmente na microflora de
forragem fresca, o número de bactérias lácticas é muito reduzido, geralmente
menor que 10 UFC/g, insuficiente para acelerar a fermentação láctica. Lactosilo
garante um nível ótimo de lactobacilos vivos (no mínimo menos 106 UFC/g de
forragem) para atingir uma silagem de alta qualidade.
Enzimas celulolíticas
As enzimas celulolíticas agem quebrando as uniões da cadeia de celulose e
hemicelulose da forragem, liberando desta forma açúcar que acelera a
fermentação por meio das bactérias do Lactosilo, processo fundamental para
obter uma boa conservação da silagem. Também conseguem aumentar

consideravelmente a digestibilidade das fibras e o aproveitamento do alimento
pelos animais.
Carboidratos - Estruturas insolúveis
Enzimas LactoSilo
Oligosacáridos - Monosacáridos
Fermentação Microbiana
- Aceleração da fermentação láctica na silagem com alto conteúdo de fibras.
- Aumento da disponibilidade de nutrientes biológicos.
- Aumento da disponibilidade de açúcar fermentável.
- Estímulo da ingestão de matéria seca pelo animal.
- Aumento na digestibilidade das fibras.
As micotoxinas podem ser encontradas na silagem devido à contaminação por
fungos. Essa contaminação ocorre durante o período de armazenamento,
quando não são seguidas as práticas corretas de ensilagem. Essas
micotoxinas poderão passar através do rúmen para o intestino do animal, onde
são absorvidas prejudicando a sua saúde, bem como passar para o leite,
tornando a mesma inadequada para o consumo humano e animal.
Lactosilo impede o crescimento de fungos e a conseqüente produção de
micotoxinas garantindo a qualidade da silagem e, portanto, a nutrição animal.
Características de uma boa ensilagem
- pH :3,8 – 4,2 e um alto conteúdo de ácido láctico;
- Aroma característico de fermentação láctica e cor amarelo-esverdeado
(semelhante à cor original da forragem);
- Número de bactérias acima de 106 UFC/g;
- Ausência de contaminação por fungos e outros micro-organismos de
putrefação (silagem escura);
Ausência de micotoxinas.
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Chave para obter uma boa silagem:
- Uso correto do Lactosilo;
- Tamanho do picado (partículas de 1 a 2 cm);
- Fechamento rápido, completo e proteção com lona (200 microns);
- Escolha certa da forragem;
- Compactação do silo;
- Pulverizar corretamente, a razão de 250 caldo/t de matéria verde (MV).

Vantagens do LactoSilo:

- Formulação liquida de fácil dissolução na água que não fica espessa com o
tempo;
- Ação imediata porque contém lactobacilos vivos;

- Acelera a fermentação láctica reduzindo o pH a 3,8 – 4,2 em apenas 24/48
horas;
- Inibe o crescimento de micro-organismos indesejáveis, tais como fungos e
outras bactérias que deterioram a silagem;
- Melhora as características físicas e químicas da silagem, aroma, cor,
palatabilidade e pH;
- Melhora a digestibilidade permitindo maior ingestão por parte do animal y
maior produção;
- Mantém o valor nutritivo da forragem;
- Permite a abertura do silo em tempo menor (a partir das 48 horas);
- Evita perdas de silagem;
- Aumenta o tempo de conservação da silagem;
- Consegue um retorno maior do investimento para a produção de leite e carne.

Ação do LactoSilo

Alta e rápida produção de ácido láctico que reduz o pH da silagem e garante a
sua qualidade
Micro-organismos indesejáveis
Silagem de baixa qualidade – Sem LactoSilo
Silagem de alta qualidade – Com LactoSilo
Tempo (hs)
1 – Número de bactérias lácticas no início do processo fermentativo ideal >
106 UFC/g (1 milhão de bactérias lácticas);
2 – Lacto Silo – 6 tipos de bactérias lácticas simbióticas 6 x 106 UFC/g
( 6 bilhões de bactérias lácticas) ;
3 – Alta velocidade de fermentação láctica (6 tipos de bactérias lácticas
simbióticas);
4 – Elevada produção de ácido láctico (>6%)
5 – Rápida redução do pH inicial 3,8 - 4,2, nas primeiras 24 horas;
6 – Inibição do desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis. Ex: Fungos
(micotoxinas);
7 – Silo pronto para uso 48 horas após sua confecção;
8 – Ação probiótica das bactérias lácticas de LactoSilo garantindo uma flora
saudável para o animal;
9 – Silagem de alta qualidade (alto valor nutritivo).
OBSERVE OS CUSTOS DE APLICAÇÃO E O RETORNO DO
INVESTIMENTO

Relação Custo/ Benefício
Cultivo Doses de LactoSilo Custo LactoSilo
Gr/t MV
Custo $/t MV
Pastagens, gramíneas
Alfafa, trevo, soja
Milho, sorgo, grãos úmidos
1 dólar = 3,1 argentinos

RETORNO POR CADA PESO (unidade monetária) INVESTIDO EM
INOCULAÇÃO
Aumento de custo Melhoria em produção
Inoculado (LactoSilo) Leite Carne
Silagem de milho
Relação custo/benefício
1 dólar = 3,1 argentinos

Podemos verificar que por cada peso investido obtemos um retorno de
3,4 em leite e 5,1 em carne
INOCULADO VERSUS NÃO INOCULADO
DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE QUALIDADE
Resposta dos principais parâmetros de qualidade diante da inoculação
com Lacto Silo.
CULTIVO/PARÁMETRO pH FDN%
MILHO (S/LactoSilo)
MILHO (C/LactoSilo)
GH SORGO (S/LactoSilo)
GH SORGO (C/LactoSilo)
ALFAFA (S/LactoSilo)
ALFAFA (C/LactoSilo)

FDA%

N-NH 3/NT%

DMO%

GH: grão úmido.
Fonte: Eng. Agr. Luis Maria Gutiérrez, INHTA Balcarce.
Aqui podemos observar como aumenta a digestibilidade em todos os casos e
parâmetros como pH, FDN%, FDA%, N-NH 3/NT% diminuem
significativamente diante do agregado do LactoSilo.
VEJA AGORA ALGUNS RESULTADOS GERADOS PELO EFEITO
LACTOSILO!!!

RESULTADOS DE AUMENTO DE PRODUÇÃO DE LEITE E CARNE
USO DE LACTOSILO PARA PRODUÇÃO DE LEITE
Pesquisa produção Tambo La Matilde (Balcarce)
Aumento da produção de Leite em silos de milho inoculados com LactoSilo
Tratamento/Quantidade de vacas/Alimentação/Aumento da produção em litros
Silos de Milho
Pastoreio em faixas
Valor base
Sem LactoSilo
Concentrado
Silo milho não inoculado
Silos de Milho
Pastoreio em faixas
Valor base
Com LactoSilo
Concentrado
Silo milho inoculado

12%

Fonte: Ing.Agr. Luis Maria Gutiérrez, INTA Balcarce
Detalhes da pesquisa: Foram realizadas medições da produção a cada 30
dias, os animais estavam identificados.
Aumento da produção respeito ao valor base: 12% em litros, sem diferenças
em sólidos.

USO DE LACTOSILO PARA PRODUÇÃO DE CARNE
Pesquisa produção Feedlot Gonzáles (Balcarce)
Aumento da produção de Carne em silos de milho inoculados com LactoSilo
Tratamento/Quantidade novilhos/Alimentação/Aumento da produção em quilos
Silos de Milho
Expeller de girassol
Valor base
Sem LactoSilo
Núcleo, Monensina
Silo milho não inoculado
Silos de Milho
Expeller de girassol
Valor base
Com LactoSilo
Núcleo, Monensina
Silo milho inoculado

18%

Fonte: Eng Agr. Luis Maria Gutiérrez, INTA Balcarce
Detalhes da pesquisa: Foi misturado com mixer e dosagem 2 vezes/dia. A
duração da pesquisa foi de 60 dias e as pesadas foram no início, a 30
e 60 dias.
Animais estavam marcados e com bom estado corporal e sanitário.

LACTOSILO INOCULANTE PARA SILAGEM
Único com 6 lactobacilos vivos y e o maior conteúdo de enzimas!!!
Embalagem: Vidro x 250g – Caixa x 10 vidros

Forma de uso, doses e rendimento de LactoSilo: Dissolver a quantidade de
LactoSilo conforme dose indicada em água potável, livre de cloro em
temperatura ambiente. Pulverizar com este caldo de acordo com o
equipamento e local de aplicação, segundo o seguinte quadro:
Eficiência de aplicação
Equipamentos
Lts solução/t
dosadores
Claas
0,250 ou mais
Vulcano ou
0,250 ou mais
assemelhado
0,250 ou mais
Na ensacadora
1a2
Mochila
2 ou mais

Local de
aplicação
Expulsor
Expulsor ou
braço
Entrada forragem
Sobre a forragem

Eficiência
aplicação
Maior

Menor

Em qualquer uma das formas de aplicação é muito importante garantir uma boa
distribuição do inoculante para obter uma mistura homogênea com o material a
ensilar.
Para informação sobre o equipamento “Vulcano”, consultar os nossos
distribuidores ou no email abaixo indicado.
Modo de preparação e aplicação do inoculante:
- Usar um recipiente limpo e livre de resíduos tóxicos;
- Dissolver um vidro de LactoSilo em água, mantendo o recipiente fechado para
evitar a entrada de ar;
- Usar água potável sem cloro;
- Usar um pulverizador limpo (que não tenha sido utilizado com pesticidas e/ou
produtos químicos).
Recomendações:
- Antes de abrir o vidro deve ser conservado em caixas de isopor ou em
refrigerador; após aberto conservar em refrigerador (+/- 5ºC)
Composição básica do produto:
Lactobacillus curvatus – Isolado de silagem de milho
Exclusivo de LactoSilo
Lactobacillus plantarum
Pediococcus acidilactici
Complexo Multi-Enzimático Celulolítico
Bactéria láctica sorgo – S1 – Isolada de silagem de sorgo
Exclusivo do LactoSilo
Lactobacillus acidophilus
Enterococcus faecium
Nível de Garantia: Lactobacillus spp 1x109 UFC/Gr - Enzimas 4%

PARA OBTER UM SILO DA MELHOR QUALIDADE, CONSULTE PELOS
FONES (011) 4798-6730 - (011) 155 1323640 (02324) 156 95735
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