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UNIWERSALNY 
preparat bakteryjny 

do kiszenia

IDEALNIE ZAKISZA

motylkowe zboża, trawy kukurydzę wysłodki



MICROSILE®

Preparat bakteryjny do zakiszania. Zalecany do konserwacji 

wszystkich gatunków roślin: lucerny, traw, koniczyny, zbóż, kuku-

rydzy i odpadów przemysłu rolno-spożywczego (wysłodki bura-

czane). Ziarno kukurydzy zakiszone z udziałem Microsile® może 

być wykorzystane jako składnik dawki pokarmowej w żywieniu 

bydła mlecznego, bydła opasowego, trzody chlewnej i drobiu.

MICROSILE® zawiera właściwy poziom bakterii do zakiszania 

w optymalnych i mniej sprzyjających warunkach pogodowych 

i technologicznych. Pozwala on uzyskać szybkie przejście do 

pH ok. 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej fermentacji 

i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin.

Działanie:

 Ukierunkowanie procesów fermentacyjnych
 – przyspieszenie konserwacji

 Zwiększenie stabilności kiszonki

Efekty:

 poprawa smakowitości kiszonki - zwiększone
 pobranie suchej masy kiszonki przez krowę

 poprawa strawności kiszonki i mniejsze straty
 składników pokarmowych i suchej masy

 hamowanie rozwoju pleśni i drożdży (mniej
 mikotoksyn np. ochratoksyna)

 poprawa stabilności tlenowej kiszonki

MICROSILE® zawiera w 1g 6x1010 j.t.k. bakterii fermentacji

mlekowej (600 tys./g zakiszanego surowca):

Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei

Lactobacillus brevis

MICROSILE® w swym składzie zawiera mieszankę bakterii efek-

tywnie poprawiających proces zakiszania, a wzajemne odziały-

wanie i współdziałanie poszczególnych szczepów bakteryjnych 

potęguje ich skuteczność działania.

INSTRUKCJA

• Inokulant jest w proszku do stosowania w postaci roztworu 

 wodnego 500g/25-50 litrów lub 100g/5-10 litrów czystej wody.

•  Stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie 

 warstwy na pryzmie lub w silosie.

•  Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin. Najlepsze  

 efekty osiągamy zużywając roztwór do 24 godzin.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

• Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

•  Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji.

POLSIL STABILIZATOR – chemiczny preparat do kiszonek. Do-

stępny w opakowaniu 5kg/50 ton kiszonki. POLSIL STABILIZA-

TOR jest preparatem silnie grzybobójczym. Dodany łącznie z 

biopreparatem typu MICROSILE® do zakiszanej masy efektyw-

nie wydłuża trwałość tlenową wyprodukowanej kiszonki. Nie 

wpływa ujemnie na bakterie fermentacji mlekowej. Szczególnie 

polecamy do zakiszania kukurydzy. Do stosowania w roztworze 

wodnym – bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie.

D Y S T R Y B U T O R :      

6 kg paszy treściwej
na produkcję 12 kg mleka 

12 kg
mleka

8 kg
mleka

Wyliczenie dawki dla krowy
o wydajności 20 kg mleka

Kiszonka dobrej jakości

Kiszonka
słabej jakości

Kiszonka dobrej jakości

Kiszonka
słabej jakości

3 kg paszy treściwej
na produkcję 8 kg mleka 
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Stosując
mikrobiologiczne
preparaty
do zakiszania:

Oszczędzasz na 
paszach treściwych

Poprawiasz
smakowitość kiszonki

Zwiększasz pobranie 
przez krowę suchej
masy kiszonki

Zmniejszasz ryzyko 
psucia się kiszonki

Zwiększasz zysk
z produkcji mleka

w w w.microsi le.pl

MICROSILE® jest dostę      pny w opakowaniach:

0,1 kg /10 ton kiszonki i 0,5 kg/50 ton kiszonki.

lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849

wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557

kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856

mazowieckie i łódzkie: tel. 509 849 868

biuro Toruń, tel. 508 564 817, tel/fax 56 654 84 27


