
 

AGRO-SIL CORN 

Dodatek do kiszenia ziarna kukurydzy w rękawach foliowych 

Skład produktu: 

� Kwas propionowy 

� Kwas mlekowy 

� Kwas octowy 

� Lignosulfonian sodu 

 

Maksymalna efektywność konserwacji ziarna 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne przechowywanie, pełnowartościowa pasza 

 

 

 

 

 

 

 

www.agrifood.com.pl 

Kiszenie ziaren kukurydzy staje się coraz 
popularniejszym sposobem konserwowania tego typu paszy, 
ponieważ okazuje się bardziej efektywne kosztowo w 
porównaniu do suszenia. W oparciu o nasze doświadczenia w 
produkcji dodatków paszowych i kiszonkarskich stworzyliśmy 
dla Państwa produkt, który znacząco wspomaga proces 
kiszenia wilgotnego ziarna kukurydzy. Zwiększa wydajność 
konserwacji i pozytywnie wpływa na zachowane przez ziarno 
wartości odżywcze. 

AGRO-SIL CORN to skuteczność potwierdzona 
badaniami naukowców z katedry Żywienia Zwierząt i 
Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Otrzymane wyniki świadczą o tym, że stosowanie produktu 
poprawia intensywność fermentacji kiszonkarskiej. Zwiększając 
ilość otrzymanego kwasu mlekowego, a także obniżając pH 
mieszanki paszowej, co skutkuje polepszeniem jej walorów w 
żywieniu zwierząt gospodarskich. 

Udoskonalenie przebiegu procesu konserwacji odbywa 
się ze zmniejszeniem ryzyka zagrzania paszy w procesie 
kiszenia, a rozkład białka jest ograniczony. Skrobia, kluczowy 
składnik energetyczny kiszonki, zostaje zachowana w większym 
stopniu niż w przypadku prób wykonanych bez zastosowania 
preparatu, co dowodzi, iż nasz dodatek zwiększa koncentrację 
energii w paszy. 



 

Ześrutowane ziarno - skuteczniejsza konserwacja 
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Zlecone przez nas badania wykazały, że kukurydza ześrutowana przed 
zakiszeniem cechuje się wyższą kwasowością i zredukowaną zawartością szkodliwego 
azotu amoniakalnego, co przekłada się na wyższą jakość otrzymywanej paszy. Przy 
połączeniu zabiegu śrutowania z zastosowaniem naszego produktu otrzymają Państwo 
wysokoenergetyczną kiszonkę o dobrej strawności i smakowitości, doskonale nadającą 
się do żywienia zwierząt hodowlanych. 

Powyższe wykresy obrazują korzystny wpływ naszego produktu na kwasowość 
paszy oraz polepszenie jej walorów odżywczych. AGRO-SIL CORN znacząco 
zwiększa ilość zachowanych składników energetycznych (BAW), w tym skrobi, co czyni 
produkowaną przy jego użyciu kiszonkę wyraźnie efektywniejszą w żywieniu zwierząt. 
Stosowanie preparatu do zakiszania ześrutowanego ziarna kukurydzy daje szansę na 
poprawę wyników hodowli przy ograniczeniu poniesionych kosztów. 

Producent: Agrifood sp. z o. o. sp. k. 

ul. Kopernika 12  63-940 Bojanowo  

Tel: 65 545 62 45 E-mail: kontakt@agrifood.com.pl 

 


