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Konserwacja surowców 
paszowych

NEUBACID SOFT P+



Opis produktu

Neubacid Soft P+ to mieszanina substancji o sil- 
nym, bójczym i inhibitującym działaniu w odnie-
sieniu do mikroflory grzybowej i bakteryjnej. 
Stosowanie preparatu ma na celu zahamowanie 
rozwoju bakterii chorobotwórczych, eliminacje 
pleśni w mieszankach pełnoporcjowych, ziarnach 
zbóż i kukurydzy.

Neubacid Soft P+ jest bezpieczniejszą w użyciu                  
i łatwiejszą w stosowaniu alternatywą dla kwasu 
propionowego używanego do konserwacji zbóż               
i innych surowców paszowych.

Uprawiane na farmach zboże jest przechowywane 
do momentu jego całkowitego wykorzystania, 
przemielenia i zużycia przez producentów 
pasz dla zwierząt. W trakcie przechowywania 
ziarno jest podatne na atak rozwijających się 
w nim drobnoustrojów, co może prowadzić do 
poważnych kłopotów ze zdrowiem zwierząt.

Neubacid Soft P+ jest bardzo skuteczny w walce 
z pleśnią, poprawia ogólną higienę paszy, a także 
zapewnia niski poziom mykotoksyn podczas 
przechowywania. Produkt jest mniej korozyjny 
w stosunku do czystego kwasu propionowego                      
i dlatego redukuje w sposób ekonomicznie istotny 
koszty napraw i konserwacji maszyn, silosów, 
zasobników i aplikatorów.
  

 • Skład: 
kwas propionowy, kwas lignosulfonowy

 • Termin przydatności:
24 m-ce od daty produkcji

 • Przechowywanie:
suche, chłodne i zaciemnione pomieszczenia

 • Opakowanie:
kontenery 1000 l, beczki 200 l, kanistry 30 l, luz

Produkcja na licencji Borregard LignoTech
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Działanie, przeznaczenie i dozowanie 

MIC dla różnych zakwaszaczy działających na 
Fusarium. 
(MIC = minimalne stężenie wykazujące działanie 
inhibujące, hamujące rozwój mikroorganizmów)
  

 • Neubacid Soft P+ jest bardzo skuteczny 
w stosunku do Fusarium, nawet w niewielkich 
dawkach (0,5 kg/t)

 • kwas propionowy jest mniej skuteczny niż 
Neubacid Soft P+ w ograniczaniu rozwoju 
Fusarium (potrzeba 1 kg/t dla uzyskania tego 
samego efektu)

 • propionianu amonu trzeba użyć jeszcze więcej 
niż kwasu propionowego dla uzyskania tych 
samych rezultatów (2,5 kg/t)

Dodatek do konserwacji ziarna. Dawkowanie 
zależy od długości okresu przechowywania, 
wilgotności i stanu higienicznego materiału 
poddawanego konserwacji.

Dozowanie preparatu Neubacid Soft P+ w zależności od 
wilgotności surowca (%) i długości okresu magazynowania. 
Dawka w kg/1000 kg.

W przypadku niekorzystnych warunków przecho-
wywania (duże wahania temperatury między 
dniem a nocą, wysoka wilgotność względna 
powietrza >60%, wysoka wyjściowa ilość 
mikroorganizmów) można zastosować dawki 
wyższe od podanych w tabeli.

Zalety stosowania

 • mniej korozyjny (o 70-80% w porównaniu 
do kwasu propionowego); mniejsze nakłady 
finansowe na konserwację i remonty linii 
technologicznych

 • mniej lotny (mniej kwasów w powietrzu, więcej  
w zbożu); lepsze warunki środowiska pracy dla 
obsługi (mniej uciążliwy zapach)

 • posiada niskie pH-2 (zakwaszanie); dodatek 
kwasu lignosulfonowego wydłuża czas działania 
kwasów

 • posiada pozytywny wpływ na jakość granulatu 
(zawiera ligniny, jako naturalne spoiwo); jest to 
wartość dodana produktu

 • produkt zaklasyfikowany jako drażniący, 
a nie korozyjny jak większość preparatów 
konserwujących (większe bezpieczeństwo 
stosowania, obsługi, ekologia)

 • badania potwierdzają bójcze i inhibitujące 
działanie preparatu w odniesieniu do nastę-
pujących potencjalnie toksynotwórczych lub 
chorobotwórczych grzybów (P.I.W. Puławy 1999):
Aspergillus candidus, A. flavus, A. ochraceus,
A. versicolor, A. niger, Penicillium viridicatum,
P. cyclopium, P. granulatum, Scopulariopsis 
brevicaulis, Absidia corymbifera.
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Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77 472 15 00
fax: 77 472 16 00
pasze@brenntag.pl
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Product Manager 
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tel.:     22 544 78 91
kom.:  605 368 052 
pawel.serafin@brenntag.pl 


