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 Charakteristika
konzervantů

SilaFor® 2 Plus
Konzervant s nejvyšším obsahem pufrované 
kyseliny mravenčí pro silážování bílkovinných 
a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.
Okamžité snížení pH silážované hmoty.
Brání rozkladu dusíkatých látek.

Složení: kyselina mravenčí, mravenčan sodný.

AdiSil® Plus
Inokulant s rychlým nástupem fermentace 
široké škály cukrů při širokém rozpětí sušiny 
silážované hmoty.

Složení:  Lactobacillus paracasei 
 Lactobacillus plantarum

SilaFor® NA
Konzervant pro silážování  bílkovinných a 
polobílkovinných  pícnin s nízkou sušinou.
Brání rozkladu dusíkatých látek.
Nekorozivní, bezpečný vůči lidem a technice!

Složení: kyselina mravenčí, mravenčan sodný.

SilaFor® 2000 Plus
Nejúčinnější kombinace organických kyselin a 
jejich solí pro silážování zavadlých pícnin.
Brání rozkladu dusíkatých látek. Zachovává více 
pohotové energie v zakonzervované hmotě. 
Špičková aerobní stabilita. Výrazný protiplísňový 
účinek! Bezpečný vůči lidem a technice!

Složení: kyselina mravenčí, mravenčan sodný, 
kyselina propionová, benzoan sodný.

AdiSil® LG-100 Perfect
Inokulant pro silážování zavadlých 
bílkovinných a polobílkovinných pícnin.
Obohacené složení silážních kmenů podporuje 
rychlou produkci kyseliny mléčné téměř výhradně
v L-formě, má širší rozpětí fermentačních teplot
a zachovává vyšší obsah vázaných aminokyselin.

Složení:  Lactobacillus plantarum 
 Pediococcus acidilactici
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus paracasei 

SilaFor® NA Plus
Konzervant pro usměrnění fermentačního 
procesu a zvýšení aerobní stability. 
Vynikající protiplísňový účinek!
Bezpečný vůči lidem a technice!

Složení: kyselina mravenčí, mravenčan sodný, 
kyselina propionová.

SilaFor® FA 85
Konzervant pro silážování bílkovinných a 
polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.
Okamžité snížení pH silážované hmoty, vysoká 
účinnost vůči kontaminující mikroflóře. 
Brání rozkladu dusíkatých látek.

Složení: kyselina mravenčí 85% Lze použít v ekologickém zemědělství.

Počet účinných složek

20 % 30 % 40 % 50 %

24 – 28 % SilaFor 2 Plus, NA, FA-85

28 – 40 % SilaFor 2000 Plus, NA, NA Plus

32 – 45 % AdiSil LG-100 Perfect 

35 – 50 % AdiSil Plus, Mix

Vojtěška Sklizňová sušina % Dopručený konzervant

20 % 30 % 40 % 50 %

24 – 28 % SilaFor 2 Plus, NA, FA-85

28 – 40 % SilaFor 2000 Plus, NA, NA Plus

30 – 45 % AdiSil LG-100 Perfect 

32 – 50 % AdiSil Plus, Mix

Jetel Sklizňová sušina % Dopručený konzervant

20 % 30 % 40 % 50 %

24 – 28 % SilaFor 2 Plus, NA, FA-85

28 – 40 % SilaFor 2000 Plus, NA, NA Plus

30 – 45 % AdiSil LG-100 Perfect 

30 – 50 % AdiSil Plus, Mix

Žito / Tritikale Sklizňová sušina % Dopručený konzervant

20 % 30 % 40 % 50 %

24 – 28 % SilaFor 2 Plus, NA, FA-85

28 – 40 % SilaFor 2000 Plus, NA, NA Plus

30 – 45 % AdiSil LG-100 Perfect  

30 – 45 % AdiSil Plus, Mix

Trávy / Směsky Sklizňová sušina % Dopručený konzervant

20 % 30 % 40 % 50 %

20 – 23 % SilaFor 2 Plus, NA, 2000 Plus, FA-85

25 – 34 % SilaFor 2000 Plus, FA-85, NA Plus

Mláto

Mláto + Sladový květ 

Sklizňová sušina % Dopručený konzervant

 Bílkovinné a
 polobílkovinné
pícniny

AdiSil® Mix

Prémiový inokulant pro konzervaci siláží 
s vyšší sušinou. Výrazně zlepšuje aerobní 
stabilitu siláže po jejím otevření.

Složení: Lactobacillus casei
 Lactobacillus brevis

TROJÍ
ÚČINEKPRÉMIOVÝ INOKULANT

S NOVÝM SLOŽENÍM.

Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje 
plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít 
kombinace roztoku benzoanu sodného anebo 
sorbanu draselného se všemi inokulanty značky 
AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný včetně 
aplikačního doporučení lze objednat současně s  
inokulanty AdiSil®.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány 
systémy mikroaplikace.



 Charakteristika
konzervantů

AdiSil® Lac
Inokulant pro konzervaci  silážní kukuřice a 
glycidových objemných krmiv.

Obohacené složení silážních kmenů podporuje 
rychlou produkci kyseliny mléčné téměř výhradně 
v L-formě a má širší rozpětí fermentačních teplot.

Složení: Lactobacillus plantarum
 Pediococcus parvulus
 Lactobacillus rhamnosus 

SilaPro® NC
Přípravek pro konzervaci celého, mačkaného, 
drceného vlhkého zrna  kukuřice a obilovin.  

Bezpečný vůči lidem a technice! 
Vynikající protiplísňový účinek!

Složení: kyselina propionová, propionan amonný.

SilaPro® Mix NA
Konzervant pro usměrnění fermentačního 
procesu a zvýšení aerobní stability. 

Výrazný protiplísňový účinek! 
Bezpečný vůči lidem a technice!

Složení: kyselina propionová, propionan sodný, 
kyselina mravenčí, mravenčan sodný.

SilaPro® PA-99
Přípravek pro aerobní konzervaci celého a 
mačkaného vlhkého zrna kukuřice a obilovin.

Vynikající protiplísňový účinek! 

Složení: kyselina propionová 99,5%

SilaPro® Stabilizer Crimp
Přípravek pro konzervaci 
mačkaného, drceného vlhkého 
zrna kukuřice a obilovin.   

Bezpečný vůči lidem a technice! 
Vynikající aerobní stabilita siláže!

Složení: kyselina propionová, propionan amonný, 
benzoan sodný, glycerin, propylenglykol.

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Počet účinných složek

60 - 70 %

AdiSil Plus
AdiSil Mix
AdiSil M-100 Stabil
SilaPro Mix NA
SilaPro NC
SilaPro Stabilizer Crimp

Vlhké zrno - drcené, mačkané, šrotované
CCM

Sklizňová 
sušina %

Dopručený 
konzervant

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

28 – 35 %

35 - 45 %

AdiSil Lac
AdiSil Mix

AdiSil Mix
AdiSil M-100 Stabil 

Kukuřičná siláž z celé rostliny Sklizňová 
sušina %

Dopručený 
konzervant

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

nad 70 % SilaPro NC
SilaPro PA 99

Vlhké zrno - celé Sklizňová 
sušina %

Dopručený 
konzervant

AdiSil® M-100 Stabil
Speciální inokulant pro zvýšení stability 
kukuřice a glycidových krmiv. 

Silný inhibiční účinnek proti rozvoji kvasinek a 
plísním.

Složení: Lactobacillus brevis

AdiSil® Plus
Inokulant s rychlým nástupem fermentace 
široké škály cukrů při širokém rozpětí sušiny 
silážované hmoty.

Složení:  Lactobacillus paracasei 
 Lactobacillus plantarum

Kukuřice

AdiSil® Mix

Prémiový inokulant pro konzervaci siláží 
s vyšší sušinou. Výrazně zlepšuje aerobní 
stabilitu siláže po jejím otevření.

Složení: Lactobacillus casei
 Lactobacillus brevis

TROJÍ
ÚČINEKPRÉMIOVÝ INOKULANT

S NOVÝM SLOŽENÍM.

Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace 
roztoku benzoanu sodného anebo sorbanu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.



Kompletní silážní 
poradenství a servis
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
•  Předsklizňové poradenství a posklizňový  servis NIRS
•  Odběr silážních vzorků vertikální sondou až do hloubky 2 metry
•  Spektrofotometrická NIR a chemická analýza

DOPROVODNÝ PROGRAM A SERVIS
•  Aplikátory biologických a chemických konzervantů a jejich servis
•  Kompletní zakrývací systémy silážních jam včetně zaškolení
•  Návrhy kompletní linky pro mačkání a vakování vlhkého zrna

Nejúčinnější systém 
hermetického uzavření 
silážních jam

2. SILOTEX tkanina
nebo SILONET síť

1.  vícevrstvá PE 
      nebo bariérová fólie

5 m

5 m

Rovnoměrně připravený povrch 
řádně udusané siláže ošetřete solemi 
organických kyselin benzoan sodný 
nebo sorban draselný nebo přípravky 
SilaPro NC, SilaPro Mix NA, SilaFor 
NA Plus.

1. Co nejdříve po ošetření zakryjte 
povrch siláže vícevrstvou PE nebo 
bariérovou fólií. 

2. Překryjte fólii ochrannou zátěžovou 
tkaninou SILOTEX nebo sítí SILONET.

Pro dokonalé utěsnění povrchu siláže 
položte podél všech okrajů a napříč 
silážní jámy zátěžové pytle SILOBAG 
naplněné štěrkem.

Pytle musí být za sebou kladeny tak, 
že spodní část jednoho pytle překrývá 
průhmat pytle předchozího.

Při zkrmování vždy nechte celý horní okraj 
čela siláže zatížený nepřerušovanou řadou 
zátěžových pytlů SILOBAG.

V průběhu vybírání siláže posunujte 
zátěžové pytle SILOBAG  pouze o nezbytně 
potřebnou vzdálenost.

PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SILÁŽNÍ JÁMY DODÁVÁME:
•  Kvalitní bariérové a vícevrstvé PE fólie
•  Zátěžové tkaniny SILOTEX
•  Zátěžové pytle SILOBAG
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Ing. Zdeněk Štokr
Odborný poradce pro Čechy

+420 724 362 757
zdenek.stokr@bioferm.com

BIOFERM CZ, spol. s r.o.
Banskobystrická 55, 621 00 Brno

Czech Republic

tel: +420 541 422 550

bioferm.cz@bioferm.com

BIOFERM SK, s.r.o. 
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Slovakia 

tel: +421 245 945 126  

bioferm.sk@bioferm.com

www.bioferm.com

Ing. Tomáš Šerý

KONTAKTY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO KVALITNÍ SILÁŽOVÁNÍ

Odborný poradce pro Moravu

+420 724 002 305
tomas.sery@bioferm.com

Aurel Miklošík 
Odborný poradce pro Slovensko

+421 917 344 149
aurel.miklosik@bioferm.com


