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Chemické konzervační přípravky NEUBASIL využívají patentovanou technologii SoftAcid®, která významně redukuje negativní
vlastnosti organických kyselin, jakými jsou především:
• korozivita (snížena o cca 80–95 % ve srovnání s organickými kyselinami)
• vytěkávání a celková stabilita produktu
• neobsahuje soli organických kyselin, které navyšují pH i aplikační dávku
• využívá jedinečné schopnosti modifikovaného lignosulfonanu sodného

NEUBASIL SOFT G Liquid

Přípravek určený ke konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin, omezující rozvoj nežádoucích mikroorganismů,
především klostridií.
Použití a dávkování:
dávka při sušině do 30 %

dávka při sušině 30–40 %

tráva, jetelotráva

Plodina

2,5–3,5 l/t

2,0–2,5 l/t

vojtěška, jetel

3,5–5,0 l/t

2,5–3,5 l/t

Složení: kyselina mravenčí, kyselina propionová, modifikovaný lignosulfonan sodný.

NEUBASIL SOFT M Liquid

Přípravek určený ke konzervaci lehce silážovatelných pícnin, které jsou náchylné na rozvoj kvasinek a plísní.
Použití a dávkování:
Plodina

dávka dle sušiny

dávka dle sušiny

kukuřice na siláž

2,0–2,5 l/t při S <35 %

2,5–3,5 l/t při S >35 %

šrotované, mačkané zrno kukuřice a obilovin

2,5–3,5 l/t při S >70 %

2,0–2,5 l/t při S < 70 %

cukrovarské řízky, pivovarské mláto

2,5–3,5 l/t

vrchní vrstva siláží

1,0 l/m2

stěny siláží

2,0 l/10 m2 (v 10 l vody)

Složení: kyselina propionová, kyselina octová, modifikovaný lignosulfonan sodný.
Balení: 1 000 l kontejnery, 200 l sudy.
Pro své zákazníky zajišťujeme:
• proškolení obsluhy senážní linky • stanovení předsklizňové sušiny • poradenství v průběhu silážování
• rozbory siláží ve vlastní laboratoři • audity vyrobených objemných krmiv.

MIKROP ČEBÍN a. s.
664 23 Čebín 416, Česká republika
www.mikrop.cz
e-mail: objednavky@mikrop.cz

MIKROP Slovensko s. r. o.
Priemyselná 2681/5, 917 01 Trnava
e-mail: objednavky@mikrop.sk

Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015
Společnost MIKROP ČEBÍN a. s., pracuje neustále na vývoji všech výrobků. Prosíme o pochopení, že některé údaje se mohou lišit v závislosti na stáří letáku. Proto tento materiál má pouze informativní charakter. V případě zájmu se obraťte na naše specialisty.
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Pro více informací kontaktujte vedoucí regionů a specialisty na výživu skotu nebo:
Bc. David Novotný, vedoucí prodeje konzervace, tel.: +420 727 948 937, e-mail: david.novotny@mikrop.cz

