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TEMAT NA CZASIE   Kiszonki z pokosu jesiennego

Poprawa właściwości zakiszających

Wysokiej jakości kiszonki z pokosu jesiennego 

1

Wysoka strawność i wysoka zawartość 

Niebezpieczeństwo 
psucia się kiszonki 

wskutek wysokiej produkcji

Podwyższona zawartość popiołu surowego                                    

Niska zawartość cukru roślinnego                                                     

Niska zawartość suchej masy

Z Bonsilage wysokowartościowe kiszonki z pokosu jesiennego 

rozwiążą problem niedoboru paszy  

Zbiór zielonek na kiszonkę w okresie jesiennym charakteryzuje, z uwagi na obfite ulistnienie, 
wysoka strawność i ponadprzeciętna zawartość białka surowego. Trzeba umiejętnie kierować 
procesem zakiszania, aby mimo niskich wartości cukru roślinnego wyprodukować smaczną kiszonkę. 
W pierwszej kolejności należy zahamować produkcję kwasu masłowego, która może doprowadzić 
do zepsucia kiszonki.

Zakiszacze Bonsilage Forte i Bonsilage Plus 

wspomagają w znaczący sposób proces zaki-

szania materiału z pokosu jesiennego. Dzięki 

szybkiej i wysokiej produkcji kwasu mlekowego 

nowo wyprodukowana kiszonka natychmiast 

osiąga kluczową wartość pH, która pozwala 

długotrwale zahamować aktywność szkodni-

ków fermentacji, szczególnie tych odpowie-

dzialnych za produkcję kwasu masłowego.

Materiał z pokosu jesiennego posiada wysokie wartości odżywcze, 
ale jednocześnie jest trudny w zakiszaniu

białka surowego

kwasu masłowego
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Zdrowe zwierzęta 
i niższe koszty paszy  

Wysokiej jakości kiszonki z pokosu jesiennego 
rozwiążą problem niedoboru paszy

3  Z BONSILAGE FORTE smaczne kiszonki pokosu jesiennego

Kiszonki niezaprawione Kiszonki z BONSILAGE FORTE

Produkcja kwasu mlekowego niska wysoka

Produkcja kwasu masłowego wysoka brak

Rozkład białka wysoki niski

Pobór paszy ograniczony nieograniczony

Produkty BONSILAGE dla kiszonek z jesiennego pokosu

dla kiszonek o niskiej zawartości suchej masy

  wykorzystuje pełne spektrum węglowodanów

  chroni białko roślinne

  hamuje rozwój clostridium i tym samym 

dla kiszonek o wysokiej zawartości suchej masy

  poprawia strawność

  hamuje rozwój drożdży oraz pleśni i tym samym 

redukuje przegrzewanie

2  Kiszonki zaprawione BONSILAGE zachowują optymalną wartość pH
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Zastosowanie Bonsilage w kiszonkach 

z pokosu jesiennego opłaca się potrójnie.

Optymalnie dopasowany do materiału 

wyjściowego proces fermentacji prowadzi 

do zahamowania rozwoju kwasu masłowego 

oraz wspiera produkcję kwasu mlekowego, 

zapobiegając tym samym rozkładowi białka 

w wilgotnej kiszonce z pokosu jesiennego. 

W efekcie krowa pobiera więcej składników 

pokarmowych z paszy objętościowej. Można 

zaoszczędzić na zakupie paszy białkowej. 

Doradcy SCHAUMANN-a chętnie udzielą 

informacji na temat zakiszaczy BONSILAGE 

idealnych dla kiszonek z jesiennego pokosu.

przeciwdziała nieprawidłowej fermentacji

Zastosowanie: 

Jesienny pokos trawy o zawartości 

suchej masy 20-30%

Jesienny pokos koniczyny o zawartości suchej masy 

do 35%

Sposób stosowania: 

2 g proszku rozpuścić w 0,25-2 l wody/ 1 t zakiszanej masy

Zastosowanie: 

Jesienny pokos trawy o zawartości 

suchej masy powyżej 30%

Jesienny pokos koniczyny o zawartości suchej masy 

powyżej 35%

Sposób stosowania: 

1 g proszku rozpuścić w 0,25-2 l wody/ 1 t zakiszanej masy 
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