
SE SILÁŽNÍMI PŘÍPRAVKY

EFEKTIVNÍ KOLOBĚH

ZEPTEJTE SE NAŠEHO OBCHODNÍKA I NA NAŠE
OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY,
NAPŘ. HACCP ČI FERMENTAČNÍ TEST...

ZAUJALA VÁS NABÍDKA NAŠEHO PRODUKTU? KONTAKTUJTE NÁS:
bd@agrikomp.cz, kontakt SR: bd@agrikomp.sk
agriKomp Bohemia s.r.o., Ostopovická 10, 66447 Střelice
mobil: +420 734 732 670, kontakt SR: +421 948 118 838
web: www.agrikomp.cz          

Více zachované energie = více vyrobeného metanu

AdiSil®  GAS je speciální mikrobiální inokulant pro konzervaci kukuřice 
a pícnin určených pro výrobu bioplynu.
AdiSil® GAS obsahuje unikátní kmen Lactobacillus plantarum, který 
účinně fermentuje a stabilizuje silážovanou hmotu tak, aby byl zacho-
ván co nejvyšší obsah energie pro následný rozvoj a produkci metano-
genních baktérií. Takto vyrobenou siláž je možné použít jak na produkci
bioplynu, tak i jako krmivo pro dojnice a jiná hospodářská zvířata.
� Odolnost proti nežádoucí mikroflóře
� Rychlé snížení pH = rychlá a účinná fermentace
� Nižší ztráty sušiny v průběhu fermentace
� Delší skladovatelnost
� Vyšší obsah využitelných živin pro metanogenní bakterie

PRINCIP DÁVKOVÁNÍ:
Jedno balení 250 gramů je určeno pro ošetření 250 tun čerstvé hmoty.

250 g
balení přípravku 

AdiSil® GAS

250 t
čerstvé hmoty

alší konze vační látky
AdiSil®  LG-100 Perfect 

onze vace bílkovinných k miv se sušinou nad 28
valitnější fe mentac
yšší nut iční hodnota siláž

AdiSil® Lac
onze vace kukuvace kuku ice a glycidových objemných k mi

Rychlá a objemná produkce kyseliny mléčné v metabo
licky nejvýhodnější fo

hutnější = vyšší p íjem = zvýšení užitkovosti dojni

AdiSil® Plus
onze vace objemných k miv se sušinou nad 28
vojnásobná koncent ace = špičková účinnos

AdiSil® Mix
on rv e t ních ená í, ch a gly dovýc

siláží s vyšší sušino
ástečná produkce kyseliny octové = zvýšení aerobní

siláží s vyšší sušino
ástečná produkce kyseliny octové = zvýšení aerobní

siláží s vyšší sušino

stabilit

Příp avky di  je možné použít v ekologickém zemědělství

IOFER CZ spol. .o. je významným dodavatelem mnýc
su ovin, dopl kových látek emi ů. yužijme jejich po adensk
činnosti v oblasti výživy hospodá ských zví at a vý oby k mnýc  směsí


