
AdiSil® Mix

VÝHODY 
použitia prípravku

 ٝ Lepšia fermentácia siláže.

 ٝ Nižšie straty sušiny pri 
silážovaní.

 ٝ Stabilná siláž aj po jej otvorení.

 ٝ Nižšie straty na čelnej stene pri 
jej vyberaní. 

 ٝ Dlhšia skladovateľnosť siláže.

 ٝ Lepšia chutnosť a príjem siláže.

 ٝ Viac využiteľných živín.

TROJITÝ

ÚČINOK

AdiSil® Mix je špičkový silážny prípravok 
určený na konzerváciu všetkých typov 
bielkovinových a glycidových siláží s vyššou 
sušinou. Výsledkom je trojitý efekt, kedy 
rýchly štart baktérií Lactobacillus casei zastaví 
rozvoj nežiadúcej mikroflóry a vyčerpá 
prítomný kyslík. Lactobacillus brevis vďaka 
čiastočnej produkcii kyseliny octovej výrazne 
znížuje počet kvasiniek a plesní. Tento trojitý 
účinok vedie k zlepšeniu fermentačného 
procesu, obsahu živín a aeróbnej stability 
siláže po jej otvorení.
 
AdiSil® Mix obsahuje dva kmene mliečnych 
baktérií: Lactobacillus casei a Lactobacillus 
brevis. Tieto kmene boli izolované 
v prevádzkových podmienkach na farmách 
so silážou. Hlavným kritériom výberu kmeňov 
bola rýchlosť a kvalita  fermentačného 
procesu a aeróbna stabilita siláže 
po jej otvorení.
 
AdiSil® Mix obsahuje dva unikátne kmene, 
ktoré okrem kyseliny mliečnej produkujú 
aj kyselinu octovú a ďalšie inhibičné faktory 
proti rastu kvasiniek a plesní.

Prémiový inokulant 
na konzerváciu 
všetkých typov 
bielkovinových 
a glycidových siláží 
s vyššou sušinou

Aktívne zložky sú schválené Európskym úradom 
pre bezpečnosť potravín a povolené Európskou komisiou ako 
doplnkové látky na silážovanie krmív. Prípravky AdiSil®  

je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve.



Zloženie:
Lactobacillus casei 
Lactobacillus brevis

Dávkovanie:
Jedno balenie 250 gramov je určené na ošetrenie 
250 ton silážovanej hmoty – základná dávka 1 gram na 1 tonu 
hmoty. Celé balenie rozmiešajte v 1-2 litroch čistej vody. Takto 
pripravený roztok ďalej rozmiešajte v takom množstve vody, 
ktoré vyhovuje optimálnemu dávkovaniu vášho aplikátora a 
rovnomerne aplikujte na rezanku priamo pri zbere krmiva alebo 
pri jeho silážovaní. Pre menšie množstvo siláže je možné použiť 
priloženú odmerku na 50g AdiSilu.

Balenie:
Alufóliový obal 250g

Doba použiteľnosti:
Pri skladovaní v chladnom a suchom prostredí mimo dosahu 
priameho slnečného žiarenia 18 mesiacov od dátumu výroby. 

Skladovanie:
Skladujte v chladnom a suchom prostredí. Nenechávajte 
balenie otvorené dlhšie, než po nevyhnutne potrebný čas. Tento 
prípravok je iba zdrojom mikroorganizmov.
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Kukuričná siláž z celej rastliny
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Prémiový inokulant pre konzerváciu 
siláží s vyššou sušinou. Výrazne zlepšuje 
aeróbnu stabilitu siláže po jej otvorení.

Zberová sušina (%)
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Dodáva:

Obdržíte u Vášho distribútora:

Možno použiť v ekologickom 
poľnohospodárstve.

Prípravok je vhodný na 
silážovanie kukurice.
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Prípravok je vhodný pre 
silážovanie bilekovinových a 
polobielkovinových krmovín. 


