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Preparat zakiszający trawy
NEUBASIL SOFT G Liquid



Opis produktu

Neubasil Soft G Liquid jest preparatem zakisza- 
jącym w formie płynnej opartym na kompozycji 
kwasu mrówkowego, propionowego i lignosul-
fonianu sodu. Ze względu na skład, posiada on 
silne działanie antybakteryjne (kwas mrówkowy, 
kwas propionowy) oraz znaczące działanie 
przeciwgrzybicze (kwas propionowy).

Neubasil Soft G Liquid przeznaczony jest do 
zastosowania jako preparat wspomagający                             
i zabezpieczający w procesie zakiszania traw 
i mie-szanek traw z roślinami motylkowymi 
(lucerna, koniczyna) dla zwierząt gospodarskich.
  

 • Skład: 
kwas mrówkowy, kwas propionowy, oczyszczony 
lignosulfonian sodu

 • 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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Oddział Żywienia Zwierząt - 
zakiszanie traw
- Neubasil Soft G Liquid
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kiszonka z preparatem
Neubasil Soft G Liquid

ogólne straty

20 35 50 85

Spory Clostrida

 • wspomaga proces zakiszania (szybka redukcja pH)
 • zachowuje pełną wartość żywieniową kiszonki
 • zapobiega wytwarzaniu mykotoksyn
 • zmniejsza straty wynikające z zagrzewania się 

kiszonki po otwarciu silosu (wtórna fermentacja)
 • dzięki obecności w składzie lignosulfonianu 

preparat jest:
- mniej korozyjny (o 70-80% w porównaniu do 
kwasu mrówkowego); mniejsze nakłady finansowe 
na konserwację i remonty linii technologicznych, 
maszyn, sieczkarni, aplikatorów, itp.
- mniej lotny (mniej kwasów w powietrzu, więcej  

w paszy, kiszonce); lepsze warunki środowiska 
pracy dla obsługi (mniej uciążliwy zapach)
- niskie pH-2 (zakwaszanie); dodatek kwasu
lignosulfonowego wydłuża czas działania kwasów;
- produkt zaklasyfikowany jest jako drażniący, 
a nie jako korozyjny jak większość preparatów 
zakisza-jących (większe bezpieczeństwo 
stosowania, obsłu-gi, ekologia)
- lignosulfonian to molekuła kompleksowa, która 
wiąże cząstki kwasów mechanicznie i uwalnia je 
zawsze wtedy kiedy jest to konieczne.

Działanie i dozowanie 

Zalety stosowania

Skutki strat podczas przechowywania

Wpływ pH, temperatury i suchej masy na mikroorganizmy w kiszonce

Dozowanie
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Olsztyn

Gdynia

Toruń

Jankowice k/Poznania

Nowa Wieś
Wrocławska

Rzeszów

Lublin

Zgierz

Biała
k/Płocka

Kędzierzyn-Koźle

Góra Kalwaria

Warszawa

Gliwice

Oświęcim

Bydgoszcz

Żabno

Kraków

Grudziądz

www.brenntag.pl

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

Paweł Serafin  
Product Manager 
Oddział Żywienia Zwierząt

tel.:     22 544 78 91
kom.:  605 368 052 
pawel.serafin@brenntag.pl 


