
Stosuj Microsan 
wsz´dzie tam, 
gdzie zale˝y Ci 
na dobrostanie 
Twoich zwierzàt

NEUTRALIZACJA ODORÓW, FETORÓW, 
OGRANICZENIE AMONIAKU, SIARKOWODORU

OGRANICZENIE SKA˚E¡ MIKROBIOLOGICZNYCH
(dzia∏anie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze)

MNIEJ PATOGENÓW

ZDROWIE – ZMNIEJSZENIE CHORÓB UK¸ADU
ODDECHOWEGO I PRZEWODU POKARMOWEGO
ORAZ CHORÓB KO¡CZYN

OBNI˚ENIE WILGOTNOÂCI ÂCIÓ¸KI
W OBIEKCIE INWENTARSKIM

do chlewni, kurników, obór, ciel´tników, 
                              oraz zbiorników na gnojowic´

BIOPREPARAT
SANITARNO-HIGIENICZNY

BIOPREPARAT
SANITARNO-HIGIENICZNY

BIOPREPARAT
SANITARNO-HIGIENICZNY



Preparat mikrobiologiczny przeznaczony jest 
do poprawy warunków Êrodowiskowych i 
sanitarno-higienicznych we wszystkich rodzajach 
obiektów inwentarskich (bezÊció∏kowych, z 
p∏ytkimi stanowiskami i z g∏´bokimi Êció∏kami), 
a tak˝e w ich otoczeniu. Przeznaczony jest 
równie˝ do mikrobiologicznej obróbki gnojówki i 
gnojowicy w zbiornikach, Êcieków i nieczystoÊci w 
oczyszczalniach, lagunach, szambach i w innych 
obiektach i urzàdzeniach o podobnej ucià˝liwoÊci 
i obcià˝eniach. 

Dawkowanie i stosowanie:

 W obiektach inwentarskich: 2-5g/m² powierzchni 
co 14 dni. Dawki wy˝sze zalecane sà w poczàtkowym 
okresie stosowania. Wyliczonà i odwa˝onà iloÊç 
preparatu nale˝y rozsypaç w miar´ dok∏adnie na 
powierzchni´. MICROSAN mo˝e byç stosowany w 
obecnoÊci zwierzàt na stanowiskach inwentarskich. 
Wa˝ne dla skutecznego dzia∏ania biopreparatu jest to, 
aby zabieg byç powtarzany systematycznie co 14 dni.

 Przy mikrobiologicznej obróbce gnojówki i gnojowicy 
w zbiornikach, Êcieków i nieczystoÊci w oczyszczalniach, 
lagunach, szambach i w innych obiektach i urzàdzeniach 
o podobnej ucià˝liwoÊci i obcià˝eniach stosuje si´ 
preparat – 20g/m³ nieczystoÊci co 14 dni. Wyliczonà i 
odwa˝onà iloÊç MICROSANU nale˝y wsypaç do zbiornika 
lub szamba, bàdê wprowadziç go przez zamkni´ty 
uk∏ad kanalizacji. Wa˝ne dla skutecznego dziaÐania 
biopreparatu jest to, aby zabieg byç powtarzany 
systematycznie co 14 dni

MICROSAN jest ca∏kowicie bezpieczny dla ludzi, 
zwierzàt oraz Êrodowiska i nie wymaga przy 
stosowaniu zachowywania szczególnych Êrodków 
ostro˝noÊci.

SK¸AD:
MICROSAN sk∏ada si´ z kompozytu bakteryjnego 
o koncentracji w 1g 2,275 x109 j.t.k. 
i starteru- po˝ywki rozruchowej umo˝liwiajàcej
szybkie namno˝enie si´ bakterii wchodzàcych
w sk∏ad preparatu.
Sk∏ad mikroorganizmów:
Bifidobacterium bifidum BB-241
Bifidobacterium bifidum BB-108
Bifidobacterium bifidum BB-94
Bifidobacterium bifidum BB-77
Enterococcus faecium EF-42
Lactobacillus acidophillus LA-31
Pedioccocus acidilactici PAL-34

Województwo lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Województwo wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557
Województwo kujawsko-pomorskie: tel. 508 564 817
Województwo mazowieckie i ∏ódzkie: tel. 509 849 868
Biuro obs∏ugi klienta w Toruniu: tel. 502 790 856, tel/fax 56 654 84 27

www.polsil.pl
polsil@polsil.pl

Dost´pny w opakowaniach 
o pojemnoÊci netto:

25kg, 5kg, 1 kg 

www.sklep.polsil.pl
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Schemat 
dzia∏ania

Microsanu

W przeciwieƒswie 
do preparatów

chemicznych, 
biopreparat 

Microsan jest
polecany równie˝ 

w profilaktyce
sanitarnej, czyli: 

szamba, zbiorniki 
na gnojowic´, itp.
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bez Microsanu

z Microsanem

MNIEJ AMONIAKU
(st´˝enie amoniaku w chlewni)
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bez Microsanu

z Microsanem

MNIEJ AMONIAKU
(st´˝enie amoniaku w fermie drobiu)
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