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POLSIL BIOPREPARATY SP.J. powstała w 2003r. w Polsce. Podstawą 
naszej działalności jest sprzedaż i popularyzowanie stosowania rożnych 
preparatów biotechnologicznych w rolnictwie. Naszą działalność 
rozpoczynaliśmy od inokulantów, czyli bakteryjnych dodatków do 
konserwacji pasz objętościowych, które tworzą polscy naukowcy.

Od wielu lat mamy najlepszą w Polsce ofertę inokulantów (znanych pod 
nazwą zakiszaczy) i jesteśmy liderem w tym segmencie.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów, ofertę 
stale poszerzamy o nowe, innowacyjne produkty, np. probiotyki  
i synbiotyki dostosowane do potrzeb nowoczesnej hodowli zwierząt  
w Polsce. Dopełnieniem troski o naszych klientów jest niniejszy katalog. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pozycja ta była wyczerpującym 
przewodnikiem po naszej ofercie produktowej.

Zachęcamy Państwa do lektury i życzymy wysokich plonów oraz 
wyników produkcyjnych.

Współwłaściciele i Pracownicy
Polsil Biopreparaty

O nas:



 Preparaty do zakiszania

do produkcji kiszonek 

Celem stosowania inokulantów jest przyśpieszenie i ukierunkowanie procesów fermentacyjnych, 
poprawa tlenowej trwałości kiszonek, ograniczenie strat składników pokarmowych. Bakteryjne 
preparaty do zakiszania pozytywnie wpływają na smakowitość paszy, poprawę strawności i warto-
ści pokarmowej oraz efektów produkcyjnych w postaci zdrowszych krów, lepszej ich kondycji oraz 
wydajności i jakości mleka.

Nowoczesne inokulanty (dodatki kiszonkarskie, zakiszacze) gwarantują uzyskanie bardzo dobrej ki-
szonki  zawierającej organiczne kwasy: mlekowy, octowy i propionowy we właściwych proporcjach 
i ilościach, co wpływa na jakość, smakowitość i trwałość tlenową wyprodukowanej kiszonki w trak-
cie jej wybierania do skarmiania. Odpowiednia ilość kwasu octowego i propionowego w kiszonce 
przyczynia się do znacznego ograniczenia rozwoju drożdży i grzybów pleśniowych, zwiększając 
okres stabilności tlenowej uzyskanej kiszonki.

Nasze inokulanty z linii MICROSILE i SILTECH charakteryzują się bardzo bogatym, nowoczesnym 
składem bakteryjnym i skutecznością działania. W skład preparatów wchodzą bakterie fermentacji 
mlekowej homofermentatywne i heterofermetatywne.  
Bakterie homofermentatywne, do których należą tzw. bakterie startowe – Enteroccucus faecium, 

Podstawowym komponentem dawki po-
karmowej w żywieniu krów mlecznych 
jest pasza objętościowa, w tym głównie 
kiszonka. Kiszonki stwarzają możliwość 
stosowania jednolitego żywienia zwie-
rząt przez cały rok oraz wprowadzenie 
pełnej mechanizacji przy ich wybieraniu 
z silosów, pryzm i zadawaniu krowom. 
Dobra kiszonka to większa opłacalność 
z produkcji mleka i zdrowsze krowy.  
Ważnym etapem produkcji kiszonki jest 
zastosowanie odpowiedniego prepara-
tu do zakiszania – najlepiej inokulantu, 
popularnie nazywanego bakteryjnym 
zakiszaczem, dodatkiem kiszonkarskim 
lub preparatem do zakiszania. POLSIL 
BIOPREPARATY posiada specjalistyczne 
inokulanty,  które zawierają dużą kon-
centrację bakterii fermentacji mlekowej  
o różnorodnym składzie gatunkowym, co 
wpływa na skuteczność produktu, w róż-
nych warunkach technologicznych. 
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Pediococcus acidilactici w warunkach 
beztlenowych produkują duże ilości kwa-
su mlekowego zakwaszając  surowiec 
do pH ok. 4,5 co hamuje rozwój niepożą-
danych drobnoustrojów, które zużywa-
jąc wartościowe składniki pokarmowe 
zmniejszają wartość pokarmową kiszonki 
oraz pogarszają jej parametry jakościo-
we. Niepożądane drobnoustroje w kiszon-
ce prowadzą rozkład białka do amoniaku 
oraz produkują toksyny, co powoduje nie 
tylko pogorszenie smakowitości kiszonki, 
lecz także wpływa toksycznie na orga-
nizm zwierzęcia, a pośrednio i człowieka, 
ponieważ część mikotoksyn przechodzi 
do mleka. Dalsze procesy kiszenia prze-
prowadzają bakterie z gatunku Lactoba-
cillus plantarum, zdolne do obniżenia pH 
poniżej 4. Z tych względów przy wyborze 
inokulantów należy zwrócić uwagę na 
różnorodność składu bakteryjnego, co 
decyduje o skuteczności zastosowanego 
preparatu. Bakterie Lactobacillus buchne-
ri, Lactobacillus brevis obok kwasu mle-
kowego produkują również inne związki 
organiczne stabilizujące wyprodukowaną 
kiszonkę. Lactobacillus brevis potrafi dzia-
łać również w materiale zbyt przesuszo-
nym o zawartości suchej masy powyżej 
40%.

Kukurydza łatwo ulega zakiszeniu, ale w celu uzyskania stabilnej kiszonki podczas 
jej wybierania z pryzmy lub silosu w technologii kiszenia również należy uwzględnić 
odpowiednie inokulanty przeznaczone do jej zakiszania. Inokulanty przeznaczone do 
zakiszania kukurydzy koniecznie muszą zawierać heterofermentatywne bakterie fer-
mentacji mlekowej, które obok kwasu mlekowego wytwarzają kontrolowane ilości kwa-
su octowego i kwas propionowy. Obecność tych kwasów w wyprodukowanej kiszonce 
ogranicza rozwój drożdży i grzybów pleśniowych, zwiększając tym samym stabilność 
kiszonek i ich czystość mikrobiologiczną.  Z tego powodu do kiszenia całych roślin ku-
kurydzy używanie zakiszaczy nie zawierających w swoim składzie bakterii heterofer-
mentatywnych jest bezcelowe. 

Do grupy bakterii heterofermentatywnych należą Lactobacillus buchneri i Lactobacillus 
brevis – oba te wyjątkowe szczepy bakterii znajdują się w naszych preparatach do za-
kiszania. Bakteria Lactobacillus buchneri dodatkowo również wytwarza glikol propyle-

nowy, wysoko energetyczny związek szczególnie pożądany w dawce 
pokarmowej krów wysokowydajnych.

Gniecione, czy też śrutowane ziarno kukurydzy to energetyczna pa-
sza dla wysokowydajnych krów mlecznych. Dosuszenie ziarna ku-
kurydzy jest drogie, dlatego coraz częściej hodowcy decydują się na 
skarmianie go w postaci kiszonej. Zbiór przeprowadzamy w pełnej 
dojrzałości ziarna, optymalna zawartość suchej masy do kiszenia 
wynosi  65-75%. Po zebraniu ziarna należy je jak najszybciej podać do 
gniotownika lub śrutownika, a następnie na prasę silosującą do ręka-
wa lub złożyć do silosu, czy na pryzmę. Najefektywniejszy sposób to 
kiszenie w rękawach foliowych. Optymalne pH zakiszonego ziarna ku-
kurydzy wynosi: 4,0-4,3. Dla zapewnienia optymalnych warunków fer-
mentacji mlekowej oraz wysokiej stabilności tlenowej, wskazane jest 
zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy z dodatkami kiszonkarskimi. 
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Preparaty do zakiszania

Surowiec  
do zakiszenia Inokulant Liczba bakterii  

w 1g produktu Stosowanie
Liczba bakterii 

CFU/1g  świeżego 
surowca

Lucerna 

Microsile Plus  
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/50 ton 500 tys.

Microsile 6 x 1010 CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/50 ton 600 tys.

Trawy

Microsile Plus  
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/50-75 ton 500-333 tys.

Microsile 6 x 1010  CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/50-75 ton 600-399 tys.

Mieszanki traw  
z bobowatymi 
(motylkowymi) 

Microsile Plus  
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/50-75 ton 500-333 tys.

Microsile 6 x 1010 CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/50-75 ton 600-399 tys.

GPS, zielonki  
z żyta 

Microsile Plus 
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/50-75 ton 500-333 tys.

Microsile 6 x 1010  CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/50-75ton 600-399 tys.

Kukurydza  
– całe rośliny, 
wilgotne ziarno, 
kolby CCM, LKS

Microsile Plus  
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/75 ton 333 tys.

Microsile 6 x 1010 CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/75ton 399 tys.

Kukurydza  
– całe rośliny 

Microsile Stabilizator 3 x 1010 CFU 500g/50 ton 300 tys.

Siltech Stabilizator 3 x 1011 CFU 100g/100-150 ton 300-200 tys.

Młóto  
browarniane 

Microsile Plus  
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/50 ton 500 tys.

Microsile 6 x 1010 CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/50 ton 600 tys.

Wysłodki  
buraczane 

Microsile Plus  
bakteryjno-enzymatyczny 1 x 1011 CFU 250g/50 ton 500 tys.

Microsile 6 x 1010 CFU 500g/50 ton 600 tys.

Siltech 3 x 1011 CFU 100g/50 ton 600 tys.

Stosowanie preparatów do zakiszania wymaga staranności i przestrzegania instrukcji. Podstawowym 
warunkiem jest właściwa ilość dodatku w stosunku do zakiszanej masy zielonki lub innego surowca 
oraz równomierne rozprowadzenie w zakiszanym materiale. Bakterie fermentacji mlekowej zakisza-
jące surowiec nie mają zdolności przemieszczania się w zakiszanej masie. Najlepszym sposobem 
jest używanie aplikatorów do spryskiwania roztworem roboczym surowca podczas zbioru lub pod-
czas rozprowadzania i ubijania na pryzmie lub w silosie. Aplikator przed użyciem musi być czysty. Na  
1 gram zakiszanej masy powinno przypadać z preparatu do zakiszania co najmniej 100 tysięcy CFU 
bakterii fermentacji mlekowej. 
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Podstawowe zalecenia w produkcji kiszonek

STOSUJĄC BAKTERYJNE PREPARATY DO ZAKISZANIA OSZCZĘDZISZ  
NA PASZACH TREŚCIWYCH I ZWIĘKSZASZ ZYSK Z PRODUKCJI MLEKA.

Niezbędne jest prawidłowe ubicie zakiszanego surowca do stworzenia warunków beztleno-
wych. Rozładowany materiał należy systematycznie ugniatać. Grubość warstwy do ugniatania 
w silosie lub na pryzmie: ok 15 cm. Ugniatanie należy rozpocząć już po przywiezieniu pierwszej 
przyczepy. Brak powstawania kolein po przejechaniu ciągnika i wyrównana górna powierzchnia 
układanej masy zielonki, świadczy o dobrym ubiciu. Stopień zagęszczenia zależy od wybranej 
technologii, powinien wynosić ok. 270 kg suchej masy/m³.

Właściwie przygotowana i przechowywana kiszonka może być skarmiana nawet przez 2–3 lata 
bez większych strat wartości odżywczych!

Produkcja kiszonek  
z traw w czystym siewie  
i w mieszance z bobowatymi.

Produkcja kiszonek z lucerny  
i innych roślin bobowatych.

Produkcja kiszonek z całych 
roślin kukurydzy.

1. Termin koszenia:  
I pokos   

• W trawach w czystym siewie: okres 
kłoszenia się lub wypuszczania 
wiech.

• W mieszankach traw z bobowatymi 
- decyduje faza gatunku dominu-
jącego: faza wykształcenia wiech, 
kłoszenia lub zawiązywania pąków 
roślin bobowatych. 
 
II pokos i następny

• Koszenie na kiszonkę przy wysoko-
ści traw 30-40 cm. Termin zależy od 
zbioru I pokosu, przebiegu pogody 
ilości opadów i nawożenia. 

2. Podsuszenie do zawartości suchej 
masy: 35%.

3. Dodanie inokulantu.

4. Prawidłowe ubicie.

5. Szybkie przykrycie folią kiszonkarską.

1. Termin koszenia: 

• W fazie pączkowania.

2. Wysokość koszenia od ziemi: 7-8 cm. 
Na roślinie pozostają 1-2 listki, które 
przyspieszają odrost. Niższe ścinanie: 
uszkodzenie szyjki – gorsze odrosty 
i zabrudzenie ziemią (Clostridia).

3. Podsuszenie:

• Do zawartości suchej masy: 35%. 

• Czas podsuszenia w zależności od 
pogody: 24-48h.

• Test polowy na zawartość suchej 
masy: tzw. test wyżymania – 
skręcenie pęku skoszonych roślin 
– w miejscu skręcenia soki nie 
powinny kapać ale miejsce powinno 
być zawilgocone.

4. Dodanie inokulantu.

5. Prawidłowe ubicie.

6. Szybkie przykrycie folią kiszonkarską.

1. Termin zbioru: 

• Decyduje zawartość suchej masy 
w całej roślinie: 35%.

• „Linia mleczna” na wysokości ½ do 
2/3 zewnętrznej strony ziarniaka.

2. Wysokość koszenia całych roślin: 
25-30 cm.

3. Rozdrobnienie w zależności od  
technologii zbioru i zawartości suchej 
masy: 

• 0,8-1 cm.

• W technologii schredlage-2,1-3 cm  
w zależności od % suchej masy.

4. Kontrola co 1-2 godziny uszkodzenia 
ziarników w zbieranej sieczce z całych 
roślin.

5. Dodanie inokulantu.

6. Prawidłowe ubicie.

7. Szybkie przykrycie folią kiszonkarską. 
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Kiszenie zielonek z traw, luceny, kukurydzy 

Preparaty do zakiszania

Inokulant bakteryjno-enzymatyczny zawierający 
wysoko aktywne szczepy bakterii fermentacji mle-
kowej oraz enzymy celulolityczne.

Specjalistyczny do zakiszania zielonek z traw, bobo-
watych, np. lucerny i mieszanek traw z bobowatymi, 
prasowanych wysłodków buraczanych i młóta browar-
nianego. Polecamy do surowca trudno ulegającego 
zakiszaniu. Zawarte enzymy celulolityczne rozkładają 
niedostępne dla bakterii fermentacji mlekowej wielo-
cukry do cukrów prostych, z których produkowany jest 
kwas mlekowy.
Microsile Plus również idealnie nadaje się do sporzą-
dzenia kiszonek z całych roślin kukurydzy, ziarna lub 
kolb typu LKS, CCM.

Zastosowanie MICROSILE PLUS przy właści-
wej technice zakiszania i prawidłowym do-
zowaniu zapewnia wyprodukowanie kiszonki 
o wysokiej wartości pokarmowej, smakowitej, 
zabezpieczonej przed psuciem się w wyniku ni-
skiej stabilności tlenowej i namnażaniu się bakterii  
z rodzaju Clostridium. 

STOSOWANIE
Dawkę należy ustalić w zależności od stopnia trud-
ności zakiszania, jakości surowca i innych warunków 
technologicznych: 250g/50-75 ton zakiszanego 
surowca.

• Bobowate (lucerna, koniczyna): 250g/50 ton.

• Trawy, mieszanki traw z bobowatymi: 250g/75 

ton.

• Kukurydza - całe rośliny: 250g/75 ton.

• Kukurydza – wilgotne ziarno, kolby CCM, LKS: 

250g/50 ton.

• Wysłodki buraczane, młóto browarniane: 

250g/50 ton. 

 
Liczba bakterii z preparatu na 1 g zakiszanego surow-
ca w zależności od dawkowania wynosi 500-333 tys. 
CFU.

Do zastosowania w roztworze wodnym w proporcji 
250g/10-50 litrów czystej wody. Roztwór roboczy 
należy wykorzystać w ciągu 24 godzin. Stosować za 
pomocą aplikatora lub ręcznie spryskiwać układane 
warstwy na pryzmie lub w silosie.
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MIKROBIOLOGICZNY PREMIKS DODATKÓW DO ZAKISZANIA 
PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH I ZIARNA KUKURYDZY

 

PLUS

GU
AR

ANTEE OF QUALITY

G W A R A N C JA JAKOŚC
I

SKŁAD:
Skład bakteryjny: 1x10¹¹ CFU/g Entero-
coccus faecium, Lactobacillus buchneri, 
Lactobacillus plantarum. Skład enzyma-
tyczny: 1,3(4) β-glukanaza 5 000 U/g; 
1,4 β- Ksylanaza 40 000U/g.

MIKROBIOLOGICZNY PREMIKS DODATKÓW DO ZAKISZANIA 
PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH I ZIARNA KUKURYDZY

 

PLUS
GU

AR
ANTEE OF QUALITY

G W A R A N C JA JAKOŚC
I

BAKTERIE

ENZYMY
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MIKROBIOLOGICZNY PREMIKS DODATKÓW DO ZAKISZANIA 
PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH I ZIARNA KUKURYDZY

 

PLUS

GU
AR

ANTEE OF QUALITY

G W A R A N C JA JAKOŚC
I

STOSOWANIE
100g/10 ton zakiszanego surowca, 500g/50 
ton zakiszanego surowca. Preparat w proszku 
do stosowania w roztworze wodnym w ilości: 
100g preparatu na 5-10 litrów czystej wody, 
500 g preparatu na 25-50 litrów czystej wody. 
Ilość zastosowanej wody zależy od wydajności 
aplikatora i sposobu rozprowadzania roztwo-
ru z bakteriami. Trwałość roztworu roboczego 
wynosi 24 godziny, w warunkach chłodniczych 
można przechowywać do 48 godzin.

SKŁAD
Kompozyt bakteryjny zawiera w 1g 6 x10¹0 CFU 
bakterii fermentacji mlekowej: Lactobacillus 
plantarum, Pediococcus acidilactici, Enterococ-
cus faecium, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 
buchneri. 

MICROSILE to podstawowy bakteryjny preparat 
do zakiszania każdego rodzaju pasz objętościo-
wych: zielonek z traw, bobowatych (motylkow-
atych), GPS, zielonek z żyta i kukurydzy (całe 
rośliny, ziarno, CCM, LKS). Przeznaczony również 
do kiszenia produktów ubocznych przemysłu 
rolno-spożywczego: wysłodków buraczanych 
i młóta browarnianego. 

Inokulant bakteryjny

Bogaty skład bakteryjny: 
5 gatunków bakterii.

Bardzo duża liczba bakterii/1g 
zakiszanego surowca: 
600 tys. CFU.
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Do wydłużenia stabilności tlenowej kiszonki polecamy chemiczny konserwant 
POLSIL STABILIZATOR. Dodany łącznie z MICROSILE do zakiszania efektywnie 
wydłuża stabilność tlenową kiszonki. Nie wpływa ujemnie na bakterie fermenta-
cji mlekowej. POLSIL STABILIZATOR polecamy do 
zakiszania kukurydzy (całych roślin, kolb lub ziarna 
kukurydzy), zielonek nadmiernie przesuszonych. 
Do stosowania w roztworze wodnym – bardzo do-
bra rozpuszczalność. 

STOSOWANIE POLSIL STABILIZATOR: 
Zawartość opakowania wsypać razem z bakte-
ryjnym preparatem, do ok. 50 litrów czystej wody 
i wymieszać do pełnego rozpuszczenia składnika. 
Opakowanie 5kg/50 ton zakiszanego surowca.

Ukierunkowanie procesów 
fermentacyjnych – szybsze 
zakiszenie.

Hamowanie rozwoju bakterii  
z rodzaju Clostridium, pleśni  
i drożdży.

Zwiększenie stabilności tlenowej 
kiszonki – ograniczenie psucia się. 
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Preparat bakteryjny do zakiszania pasz objętościowych i ziarna kukurydzy

Preparaty do zakiszania

Zakiszanie na Zakiszanie na 100%100%
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STOSOWANIE
Lucerna: 100g/50 ton zakiszanej zielonki (2g/1 tonę).
Trawy, mieszanki traw z lucerną, koniczyną: 
100g/50-75 ton zakiszanej zielonki (1,34-2g/ tonę).
Ziarno kukurydzy: 100g/50 ton wilgotnego ziarna 
(gniecione, śrutowane, LKS, CCM).
Inny surowiec: należy ustalić w zależności od stopnia 
trudności zakiszania, jakości surowca i warunków po-
godowych: 100g/50-75 ton zakiszanego surowca.

Liczba bakterii na 1 g zakiszanego surowca w zależno-
ści od dawkowania wynosi 600-400 tys. CFU.

Inokulanty SILTECH i SILTECH STABILIZATOR moż-
na stosować łącznie: 2x SILTECH 100g + 1x SILTECH 
STABILIZATOR 100g = łączna dawka na 200 ton za-
kiszanego surowca. Wprowadzamy w ten sposób do 
zakiszanego surowca w większym stężeniu bakterię 

Lactobacillus buchneri o działaniu grzybobójczym  
i energetycznym. Taki mix dwóch preparatów poleca-
my do zakiszania zielonek z traw, lucerny o podwyż-
szonej zawartości suchej masy w celu ograniczenia 
wystąpienia pleśni.

Preparat w proszku do stosowania w roztworze wod-
nym w ilości: 100g preparatu na 10-50 litrów czystej 
wody. Ilość zastosowanej wody zależy od wydajności 
aplikatora i sposobu wprowadzania roztworu. Trwa-
łość roztworu roboczego wynosi 24 godziny,

SKŁAD
Bakterie fermentacji mlekowej w liczbie 3x10¹¹ CFU/1g 
produktu: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bre-
vis, Lactobacillus buchneri, Enterococcus faecium, Pe-
diococcus acidilactici.

Do zakiszania wszystkich rodzajów pasz objętościowych: zielonek z lucerny i innych bobowa-
tych, traw, mieszanek traw z bobowatymi, GPS, zielonek z żyta, kukurydzy (całych roślin, wilgot-
nego ziarna, LKS, CCM), wysłodków buraczanych i młóta browarnianego. Ziarno kukurydzy zaki-
szone z udziałem SILTECH może być wykorzystane jako składnik dawki pokarmowej w żywieniu 
bydła mlecznego, opasowego, trzody chlewnej i drobiu.

Wysoko skoncentrowany inokulant zawierający pożyteczne bakterie fermentacji mlekowej 
(LAB) homo- i heterofermentatywne w liczbie 3x10¹¹ CFU/1g produktu. Na 1 g zakiszanego su-
rowca przypada 600 tys. bakterii.

 Inokulant przeznaczony dla ferm  
wyspecjalizowanych w produkcji mleka

STA BI L I Z ATO R
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Preparat bakteryjny do zakiszania pasz objętościowych i ziarna kukurydzy
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Zakiszanie na Zakiszanie na 100%100%

Stosując preparaty do zakiszania zawierające  
Lactobacillus buchneri:

• Zmniejszasz ryzyko psucia się kiszonki.

• Hamujesz rozwój pleśni i drożdży w kiszonce.

• Zwiększasz stabilność tlenową kiszonki.

• Zwiększasz energię w kiszonce – gatunek bakterii 
Lactobacillus buchneri produkuje glikol propyle-
nowy.

SKŁAD:
Kompozyt bakteryjny zawiera w 1g 3x10¹¹ CFU bakterii 
fermentacji mlekowej: Lactobacillus buchneri - 300 tys. 
bakterii/1g zakiszanego surowca.

Inokulant w proszku do stosowania w roztworze wodnym w ilości: 100g/10-50 litrów czystej 
wody. Ilość zastosowanej wody zależy od wydajności aplikatora i sposobu wprowadzenia 
roztworu z bakteriami. Trwałość roztworu roboczego wynosi 24 godziny, w warunkach chłodni-
czych można przechowywać do 48 godzin.

Zawiera wyłącznie Lactobacillus buchneri  - 100%

Specjalistyczny inokulant do sporządzania kiszonek  
z całych roślin kukurydzy

STA BI L I Z ATO R

100%100%Lactobacillus Lactobacillus 
buchneribuchneri  

www.microsile.pl 11



• Wysoka wartość pokarmowa  
i jakość kiszonki.

•  Zwiększona smakowitość –  
chętniej pobierana przez krowy.

•  Wydłużenie stabilności  –  
kiszonka mniej podatna na psucie się. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Do pasz objętościowych do zakiszania (zielonka 
z traw, motylkowych, kukurydza-całe rośliny, ziarno 
lub kolby LKS, CCM):
Opakowanie 5kg przeznaczone jest do sporządzenia 
50 ton kiszonki. Preparat granulowany do dozowania 
w postaci roztworu wodnego: zawartość opakowania 
(5kg) wsypać do około 50 L czystej wody (max. 35°C) 
i wymieszać do pełnego rozpuszczenia składnika. Naj-
lepiej rozpuszcza się w letniej temperaturze (ok 20°C). 
Do tak sporządzonego roztworu można wsypać pre-
parat bakteryjny do zakiszania i dokładnie wymieszać.
Sporządzenie roztworu wodnego umożliwia równo-
mierne rozprowadzenie Polsil Stabilizatora z bakteryj-
nym preparatem w zakiszanej masie. Roztwór roboczy 
może być dozowany: przez aplikator zamontowany 

na sprzęcie zbierającym lub podczas sporządzenia 
kiszonki  przez spryskiwanie kolejno układanych 
warstw. Skuteczność preparatu zależy m. in od równo-
miernego rozprowadzenia roztworu roboczego w za-
kiszanym surowcu. Równomierne spryskanie zapewni 
lepszy dostęp bakteri i składników z Polsil Stabilizato-
ra do zakiszanego surowca.

2. W okresie wysokich temperatur letnich do TMR – 
w wozie paszowym w celu zabezpieczenia przed psu-
ciem się paszy na stole paszowym: 200-500g/1 tonę 
TMR. Stosować w roztworze wodnym w proporcji: 
1kg/10 litrów wody. Gotowy roztwór roboczy równo-
miernie wymieszać z TMR w wozie paszowym.

Bakteryjny preparat do produkcji kiszonek 

Skład:

Parametry  
gwarantowane

Udział  
w produkcie 

Benzoesan sodu 
granulowany, wg 
oznaczeń UE E211

min. 99% 50%

Sorbinian potasu 
granulowany, wg 
oznaczeń UE E202

min. 99% 50%

 Preparaty do zakiszania
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• Polsil Stabilizator ma właściwości 
fungistatyczne.

• Hamuje rozwój drożdży, pleśni i bakterii 
masłowych.

• W kiszonce z kukurydzy hamuje fermentację 
alkoholową.

• W połączeniu z bakteryjnymi preparatami do 
zakiszania typu Microsile, Siltech zwiększa 
stabilność tlenową wyprodukowanej kiszonki, 
ogranicza ryzyko jej wtórnej fermentacji.

• Jest bezpieczny dla bakterii fermentacji 
mlekowej zawartych w preparatach do 
zakiszania.

• Stosowany bezpośrednio do TMR w wozie 
paszowym zabezpiecza paszę na stole 
paszowym przed psuciem się.

12
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SKŁAD: 
Zawiera żywe kultury drożdży, szczep  Saccharomy-
ces ce revisiae MUCL 39885 w ilości 9x10¹¹ CFU/1kg 
Microbo.

Zawiera stymulator pobrania paszy Gustiplus. 

DAWKOWANIE:

• Bydło mleczne: 50g/szt./dzień. Zawiera  45 mld 
żywych drożdży

• Cielęta, jałówki:  20g/szt./dzień

• Bydło mięsne:  30g/szt./dzień 

S T A B I L I Z A T O R 
M I K R O F L O R Y 

Ż W A C Z A 

• Stabilizacja pH żwacza

•  Zmniejszenie ryzyka kwasicy i innych zaburzeń 
metabolicznych

•  Zwiększenie pobrania paszy

•  Większa wydajność z produkcji

Dodatni wpływ żywych drożdży ze szczepu 
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 na 
żwacz:

• Wsparcie właściwej mikroflory celulolitycz-
nej zwiększającej strawności włókna.

• Przyczyniają się do degradacji mleczanów 
ograniczając ryzyko wystąpienia kwasicy 
żwacza.

• Zwiększona produkcja SCFA w porównaniu 
do produkcji mleczanów.

Wysoko skoncentrowany probiotyk drożdżowy zawierający  
unikalny szczep Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Microbo

Microbo
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Żywe drożdże - wpływ na brodawki żwaczowe

• brodawki są bardziej aktywne

• brodawki są zdrowsze

• lepsze wchłanianie lotnych związków tłuszczowych (LKT)

Zdrowe brodawki żwacza

Brodawki w stanie kwasicy żwacza

Produkcja metabolitów

Konsumpcja „tlenu”

obecnego w żwaczu

Rywalizacja o węglowodany

Wzrost mikrobiologicznej 
syntezy białka

Wzrost i stabilizacja pH żwacza

BEZPOŚREDNI POŚREDNI 

Popraw
a jakości �ory żwacza i 

fe
r m

en
ta

cji

Wzrost strawności włókna 

Wpływ żywych drożdży  
Saccharomyces  cerevisiae MUCL 

39885 na mikroflorę żwacza

 Produkty dla bydła14
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D E T O K S Y K A N T 
D O  P A S Z Y

• Neutralizacja mikotoksyn

• Absorpcja toksyn bezpośrednio z paszy  
i przewodu pokarmowego

• Poprawa zdrowotności i płodności

•  Wzrost skuteczności zabiegów inseminacyjnych

• Wzrost opłacalności produkcji

Microbo

Chroni przed toksycznym działaniem mikotoksyn  
produkowanych przez grzyby pleśniowe

SKŁAD: 
drożdże i substancje pochodne ( Immuno Wall 35%), niacyna 
12500mg/kg, cholina 6250 mg/kg, glinokrzemian 0,45kg/kg, wę-
glan wapnia i tlenek magnezu. Zawiera niacynę i cholinę w formie 
chronionej.

DAWKOWANIE:

• Bydło mleczne: 50g/szt./dzień lub 1-2kg/1 tonę paszy

• Cielęta, jałówki: 30-50g/szt./dzień

• Bydło mięsne: 30g/szt./dzień

• Drób i trzoda chlewna: 1-2kg na tonę paszy

SKŁAD: 
drożdże i substancje pochodne ( Immuno Wall 25%),  
glinokrzemian 0,45kg/kg, węglan wapnia i tlenek magnezu. 

DAWKOWANIE:

• Bydło mleczne:  50g/szt./dzień lub  1-2kg/1 tonę paszy

• Cielęta, jałówki:  50-70g/szt./dzień

• Bydło mięsne:  50g/szt./dzień

• Drób i trzoda chlewna:  1-2kg/1 tonę paszy

Dostępny  
w opakowaniach  
10 kg

Dostępny  
w opakowaniach  
1 kg, 10 kg
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Chroni przed toksycznym 
działaniem mikotoksyn 
produkowanych przez grzyby 
pleśniowe

Przeciw mikotoksykozie

Microbo

Microbo
P R E M I U M
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SDK jest produktem w pełni naturalnym zawiera-
jącym probiotyk w postaci żywych kultur drożdży 
Saccharomyces cerevisiae oraz prebiotyki z rodzaju 
β-glukany i mannanooligosacharydy (MOS). 

Nośnikiem tych prozdrowotnych składników jest 
smakowity dla koni susz z siana. 

SKŁAD: 
żywe kultury drożdży, produkty pochodzenia drożdżo-
wego (β-glukany, MOS), susz z siana.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
Synbiotyk SDK podajemy bezpośrednio do pożywienia 
w ilościach:

• Stosowanie profilaktyczne, ciągłe: 10g/dzień

• W sytuacjach stresowych, przed planowanym 
transportem, po przebytej chorobie: 20g/dzień 
przez okres 7 dni

• Produkt zawiera miarkę

D L A  Z D R O W I A  
I  W I T A L N O Ś C I 

Probiotyk w postaci żywych kultur drożdży zawierający  
unikalny szczep Saccharomyces cerevisiae oraz prebiotyki   
z rodzaju β-glukany i mannanooligosacharydy (MOS)

Konie są bardzo podatne na zaburzenia ze strony przewodu po-
karmowego, powodowane różnymi czynnikami stresowymi, np. 
zmianą żywienia, zbyt dużym udziałem pasz treściwych w daw-
ce pokarmowej, transportem, chorobami itp. Zaburzeniom tym 
często towarzyszą zmiany w składzie i aktywności mikroflory 
przewodu pokarmowego. Dlatego tak ważne jest regularne stoso-
wanie preparatów stabilizujących pożyteczną mikroflorę i regulu-
jących procesy fermentacji w jelicie ślepym. 

W uzupełnieniu diety koni coraz większą rolę odgrywają synbioty-
ki, czyli połączenie probiotyku i prebiotyku, co daje lepsze efekty 
działania preparatu. Probiotyk pobudza wzrost pożytecznych mi-
kroorganizmów i zwiększa ich prozdrowotną aktywność. Prebioty-
ki ograniczają niekorzystne zmiany w mikroflorze jelitowej wywo-
łane nagłą zmianą żywienia, zapobiegając ochwatowi. Wywierają 
korzystny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego. 
Część probiotyczna zawiera  pożyteczne mikroorganizmy, które 
wspierają mikroflorę w jelicie grubym, szczególnie w jelicie ślepym 
i okrężnicy wielkiej. Należą do nich m.in. drożdże Saccharomyces 
cerevisiae zwiększające strawność paszy i syntezujące witaminy 
z grupy B. Ponadto rozwijające się drożdże stwarzają dogodne 
warunki dla innych, pożytecznych mikroorganizmów o właści-
wościach celulolitycznych. Hamują rozwój niepożądanych drob-
noustrojów amylolitycznych, które przez nadprodukcję kwasu 
D-mlekowego prowadzą do kwasicy, przyczyny kolek jelitowych 
i ochwatu.

SDK
SYNBIOTYK
DLA KONI
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PROBIOTYK + PREBIOTYK 
Przywraca równowagę  
mikroflory jelitowej koni

IDEALNY DLA KONI SPORTOWYCH  
I PRACUJĄCYCH W REKREACJI

Korzystnie wpływa 
na prawidłową pracę 
jelit i całego układu 

pokarmowego

Przyspiesza 
rekonwalescencję  

po przebytej  
chorobie

Utrzymuje  
konia w dobrej  

kondycji zdrowotnej

Pobudza  
wzrost i aktywność 

pożytecznej mikroflory  
w przewodzie 
pokarmowym
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probiotyku 

z prebiotykiem 
daje znakomite 

efekty hodowlane!



Preparat sanitarno-higieniczny

Biopreparat bakteryjny przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych 
i sanitarno-higienicznych we wszystkich rodzajach obiektów inwentarskich, a także w ich 
otoczeniu. Przeznaczony jest również do mikrobiologicznej obróbki gnojówki 
i gnojowicy w zbiornikach.

MicroSan®  to unikalny biopreparat sanitarno-higieniczny do chlewni, kurników, obór, cielętników, oraz zbiorni-
ków na gnojowicę, który redukuje chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w ściółce. Znacznie wpływa  na ogra-
niczenie przykrych zapachów poprzez ograniczenie zawartości amoniaku i siarkowodoru  w pomieszczeniach 
inwentarskich.  Po jego zastosowaniu liczba much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów ulega 
zmniejszeniu. 

Neutralizacja odorów, fetorów,  
ograniczenie amoniaku, siarkowodoru

Ograniczenie skażeń mikrobiologicznych 
(działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze)

Mniej patogenów

Zdrowie – zmniejszenie chorób układu oddechowego 
i przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn

Obniżenie wilgotności ściółki 
w obiekcie inwentarskim
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SKŁAD:
MicroSan® składa się z kompozytu 
bakteryjnego o koncentracji w 1g 2,275 
x 10⁹ CFU i starteru- pożywki rozrucho-
wej umożliwiającej szybkie namnożenie 
się bakterii wchodzących w skład 
preparatu.

 Produkty sanitarno-higieniczne

Stosuj MicroSan  
wszędzie tam, 
gdzie zależy Ci 
na dobrostanie 

Twoich zwierząt

18
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SPOSÓB UŻYCIA:
Do jednokrotnego zastosowania. Stosujemy jako 
pierwszy na co najmniej 3 miesiące przed opróżnie-
niem zbiornika. Zawartość opa kowania wsypać do 10 
litrów czystej, odchlorowanej wody, dokła dnie wymie-
szać i pozostawić na 10-12 godzin. Tak przygotowany 
roztwór roboczy wlać do zbiornika na gnojówkę lub 
gnojowicę. 
Stosować w ilości: 400g/50m³, 80g/10m³ 

Po przerwie w stosowaniu ponownie rozpocząć od 
STARTERA, a następnie raz w miesiącu KONTYNU-
ATOR. 

Opakowania:
400g/50m³
80g/10m³

Podtrzymuje działanie STARTERA. Stosować po 14 
dniach od za stosowania STARTERA, następnie raz 
na miesiąc. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Zawartość opakowania wsypać do 10 litrów czystej, 
odchlorowanej wody, dokładnie wymieszać i pozosta-
wić na 10-12 godzin. Tak przygotowany roztwór wlać 
do zbiornika z gno jówką lub gnojowicą. Stosować po 
14 dniach od zastosowania STARTERA, następnie je-
den raz w miesiącu w ilości: 200g/50m³, 40g/10m³. Po 
przerwie w stosowaniu ponownie rozpocząć od STAR-
TERA, a następnie raz w miesiącu KONTYNUATOR. 

Opakowania: 
200g/50m³ 
40g/10m³

Dzięki procesom metabolicznym prze-
prowadzanym przez mikroorganizmy, 
rozkłada zanieczyszczenia i upłynnia 
gnojowicę, zwiększając jej właściwości 
nawozowe. 
Poprawia jakość nawozu, ułatwia wy-
pompowanie zawartości zbiornika  
i ogranicza wydzielanie odorów. 

Naturalny preparat mikrobiologiczny przeznaczony 
do uzdatniania gnojowicy i gnojówki

Produkt dwuskładnikowy:
STARTER + KONTYNUATOR
Preparat jest neutralny dla zbiornika 
w przeciwieństwie do wielu produktów, 
które powodują jego korozję. Jest natural-
nym, biologicznym środkiem. 
Zawiera mieszaninę żywych mikroorgani-
zmów saprotroficznych, które rozkładają 
martwe szczątki organiczne do związków 
prostych. 
Nie szkodzi środowisku oraz pozosta-
je bezpieczny dla ludzi. Prosty w użyciu 
i skuteczny. 

Skład: bakterie saprotroficzne w liczbie 
1x10¹⁰ CFU, nośnik: laktoza.

STARTER KONT YNUATOR

Uzdatnia gnojowicę, 
zmniejsza osady, ogranicza 
pienienie. 

Eliminuje kożuch, ułatwia 
wypompowanie zawartości 
zbiornika. 

Redukuje odory, jest 
bezpieczny dla środowiska 
naturalnego. 

Nie powoduje 
korozji  

zbiornika
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facebook.com/polsil.biopreparaty

Polub nas !

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu 
ul. Okólna 128/7 

87-100 Toruń

tel. 508 564 817, 56 654 84 27 
polsil@polsil.pl

Woj. lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Woj. wielkopolskie i lubuskie: tel. 530 152 246

Woj. kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856
Woj. mazowieckie i łódzkie: tel.509 849 868


