
 

  
                                Swadzim, 21.12.2016 r. 
 
          

OFERTA INOKULANTÓW - SEZON 2017 
 
 

Poniżej warunki cenowe i rabatowe, dotyczące sprzedaży inokulantów do zakiszania pasz 
objętościowych, na sezon 2017: 
 
► wszystkie produkty podstawowe są w jednakowej cenie = 230,oo zł za porcję a`500 ml, 

wystarczającą do zakonserwowania 50 ton masy roślin i 1150,oo zł za za porcję a`2500 ml.  
Intencją tej zmiany jest, aby przy zakupie kierować się rodzajem i składem botanicznym 
zakiszanej masy, która ma zostać skutecznie zakonserwowana, a nie ceną, 

► wyższe ceny ustalone zostały  dla produktów nowej technologii: GFT,  CFT i CH4. 
Nowa technologia  daje dodatkowe , poza skuteczną biologiczną konserwacją  i stabilizacją 
jakości, korzyści  ekonomiczne, wynikające z działania enzymów nadtrawiających ściany 
komórkowe roślin i tym samym podnoszące o kilka procent ich strawność ( w produktach GFT 
i CFT) lub wydajność metanu ( w przypadku CH4), 

► PROMOCJA  „10+1” : zamówienie każdych 10 butelek a`500 ml dowolnego inokulantu  
 albo  1 butelki  a`2500 ml  premiowane jest rabatem rzeczowym  
 w postaci 1 butelki a` 500 ml gratis, bez względu na wielkość zamówienia, 
► po sezonie sprzedaży naliczona zostanie premia – „brand bonus” - zależna od obrotów 

finansowych, licząc wartość netto wszystkich zakupionych w sezonie produktów Pioneer`a.  
► przy płatności dokonanej do 15 września 2017 roku udzielimy 3% rabatu od kwoty brutto  

transakcji 
► standardowy termin płatności  – 30 listopada 2017 r.   
 
              
Do zakiszania różnorodnych pasz objętościowych polecam: 
  
 
● Pioneer 1188 – do traw kiszonych w silosach przejazdowych – który zawiera 6 starannie 

dobranych szczepów bakterii, poprawiających strawność i smakowitość kiszonych traw. 
Warunkiem jest zbiór w optymalnym terminie - tuż przed kłoszeniem i odpowiednia wilgotność 
kiszonej masy zielonej. 

● Pioneer 11G22 – do traw kiszonych w silosach oraz do sianokiszonek  zbieranych prasami 
zwijającymi. Ten inokulant polecany jest przede wszystkim wówczas, gdy trawy  są zbyt  
mocno podsuszone lub „przejrzałe” i przez to trudne do odpowiedniego ubicia w silosie 
przejazdowym. 
Pioneer 11G22 zawiera szczepy bakterii fakultatywnych  Lactobacillus Buchneri, zdolnych do 
wytwarzania w pryzmie zarówno kwasu mlekowego, jak i kwasu octowego również wówczas,  
gdy  niskie pH w pryzmie powoduje zatrzymanie działalności bakterii kwasu mlekowego.  

 W efekcie niemal całkowicie unika się niebezpieczeństwa wtórnej fermentacji, która objawia  
             się zagrzewaniem pryzmy kiszonki  i  strat suchej masy. 
● Pioneer 11A44 – stabilizator kiszonek,  polecany do wszystkich sianokiszonek, 

w których, ze względu na wysoką zawartość suchej masy i skrobii, zachodzi 
niebezpieczeństwo niepożądanych procesów tlenowych. Zalecany głównie  do kiszonek  
z kukurydzy i ziarna kukurydzy ale także do wszelkich sianokiszonek zbyt mocno 
przesuszonych, przejrzałych technologicznie i trudnych do prawidłowego ubicia z 
przesuszonymi i przejrzałymi sianokiszonkami z lucerny włącznie.  
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● Pioneer 11H50 -  zalecamy do zakiszania sianokiszonek z lucerny, zarówno w pryzmach,  

w rękawach, jak i zbieranych prasami zwijającymi  w optymalnej fazie rozwoju i zawartości 
suchej masy: 
- przy zbiorze do pryzmy – 32-35 %,  
- do rękawa  - nawet do 40 %  
- prasą zwijającą niepociętej masy z pokosów - 32-35% 
- prasą zwijającą pociętej masy – do 40 %   
 

● Pioneer 11GFT – do zakiszania traw, mieszanek traw z motylkowymi, mieszanek zbóż i t.p.   
a Pioneer 11CFT do zakiszania całych roślin kukurydzy, LKS,CCM, KWZK. 
Zastosowana technologia trawienia włókna ścian komórkowych w trakcie procesu kiszenia, 
uwalnia dodatkową energię zamkniętą w komórkach roślin.  
 

● Pioneer 11CH4 – do zakiszania surowca przeznaczonego do produkcji biogazu, podnoszący 
wydajność najcenniejszego składnika – metanu – o ok. 5 %.   
 
 

 
Oferta cenowa  (cena za 1 op. na 50 ton) : 
 
Pioneer 1188, 11G22, 11A44, 11C33  i  11H50   = 230,00 zł netto 
Pioneer 11GFT, 11CFT  i  11CH4   = 360,00 zł netto 
 
Minus możliwe do uzyskania rabaty: 
 
-  1 butelka gratis dla każdych zakupionych 10 a`500 ml lub 1 butelki a`2.500 ml,  
-  ilościowy – „brand bonus” -  zależny od obrotu finansowego (już od 10.000 zł obrotu netto = 1 %), 
-  rabat – 3 % -  za zapłatę do 15.09.2017. 
 
 
 
 
Zapraszam do skorzystania z jakości produktów firmy PIONEER. 
 
Z poważaniem - Wojciech Bartnicki. 
 


