
CHARAKTERISTIKA

NEUBASIL SOFT M Liquid využívá patentované technologie norské společnosti Borregaard, která 
významným způsobem redukuje negativní vlastnosti organických kyselin, jakými jsou především 
korozivita, vytěkávání a celková stabilita produktu. Tato ochrana je umožněna díky složce, která se 
nazývá lignosulfonan sodný v jeho speciálně modifikované formě. Díky této jedinečné schopnosti 
modifikovaného lignosulfonanu sodného výrobek neobsahuje soli organických kyselin, které zvyšují 
pH a zároveň i požadovanou aplikační dávku. 

POUŽITÍ A PŮSOBENÍ

NEUBASIL SOFT M Liquid je určený ke konzervaci lehce silážovatelných pícnin, které jsou náchylné na 
rozvoj kvasinek a plísní jako jsou silážní kukuřice, šrotované a mačkané zrno kukuřice a obiloviny. Výrobek 
je velmi vhodný ke konzervaci vedlejších potravinářských produktů jako jsou cukrovarské řízky, pivovarské 
mláto a další. Produkt dále nachází své uplatnění při ošetřování vrchních vrstev siláží a stěn siláží. 

NEUBASIL SOFT M Liquid díky své skladbě intenzivně snižuje riziko sekundárních fermentačních 
procesů při odkrytí siláže potlačením nežádoucích kvasinek a plísní, které za přístupu vzduchu rozkládají 
kyselinu mléčnou a zbytkový cukr.
Konzervační přípravek je určen i pro biologickou výrobu. 

SLOŽENÍ

kyselina propionová, kyselina octová a modifikovaný lignosulfonan sodný

VÝHODY

• silný fungicidní účinek potlačující rozvoj plísní a kvasinek
• zajištění kvalitního fermentačního procesu siláže/ rychlé snížení pH
• výrobek neobsahuje soli organických kyselin, čímž je zaručeno nízké pH přípravku 
• nízká korozivost vůči oceli a betonu díky obsahu lignosulfonanu sodného
• zamezování sekundární fermentace a regulace aerobní stability 
• podpora růstu a množení bakterií mléčného kvašení a podpora uchování cukrů 
• nízké odpařování kyselin během použití,  díky složce lignosulfonanu sodného
• minimalizace ztrát nutriční hodnoty objemných krmiv
• jednoduchá a bezpečná aplikace
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APLIKACE

Pomocí aplikátorů pro tekutou aplikaci, za řezací ústrojí sklízecí řezačky nebo přímo za šrotovací či mačkací 
ústrojí šrotovníku či mačkače.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 

plodina dávka % sušiny dávka % sušiny
kukuřičná siláž 2,0 – 2,5 l/t do 35 % 2,5 – 3,5 l/t nad 35 %

CCM, zrno 2,5 – 3,5 l/t nad 70 % 2,0 – 2,5 l/t do 70 %
vrchní vrstva siláží 1,0 l/m2 1,0 l/m2

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

SKLADOVÁNÍ 

NEUBASIL SOFT M Liquid musí být skladován v chladu a suchu. V originálních uzavřených obalech je 
doba skladovatelnosti 24 měsíců od data výroby. 

BALENÍ 

1000 l kontejnery, 200 l sudy, 30 l kanystry 

DODAVATEL 
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