
1. PROMOCJA  
15+1

Zamawiając 15 butelek 500 ml inokulantów marki Pioneer® 
16 butelkę 500 ml otrzymujesz gratis. Oferta bez limitu 
zamówienia.

2. IM WIĘCEJ ZAMÓWISZ,  
TYM WIĘCEJ ZYSKASZ

Kupując 100 butelek 500 ml możesz otrzymać dodatkowo 
nawet do 10% rabatu w produktach. Oferta ważna do 
wyczerpania zapasów.

3. RABAT ZA PŁATNOŚĆ 
GOTÓWKĄ

Za płatność gotówkową otrzymasz rabat w wysokości  
9% od kwoty zamówienia.

AKTUALNE PROMOCJE:

1. promocja  
15+1

2. im więcej zamówisz,  
tym więcej zyskasz

3. rabat za płatność 
gotówką

CENNIK SPRZEDAŻY
inokulantów Pioneer® w Polsce w sezonie 2020

209 zł/500 ml
1 045 zł/2 500 ml

259 zł/500 ml
1 295 zł/2 500 ml

369 zł/500 ml
1 845 zł/2 500 ml

259 zł/500 ml
1 295 zł/2 500 ml

PIONEER® 1188
PIONEER® 11H50

PIONEER® 11A44 PIONEER® 11AFT
PIONEER® 11GFT
PIONEER® 11CFT
PIONEER® 11CH4
PIONEER® 11B91/RR*

PIONEER® 11G22/RR*
PIONEER® 11C33/RR*

STANDARD
podstawa  
zakiszania

MEDIUM
sprawdzony
stabilizator

PREMIUM
dla wymagających

Klientów

GRUPA SPECJALNA
do szybkiego 
reagowania

Ceny netto (bez 23% VAT)

*Technologia stabilizacji tlenowej Rapid React™



Wybierz odpowiedni produkt do zakiszania pasz objętościowych 
dostosowany do Twoich potrzeb

11CFT Inokulant marki Pioneer® do zakiszania 
całych roślin kukurydzy. Dzięki zastosowa-

nej technologii trawienia włókna, w trakcie procesu zakisza-
nia następuje rozdzielenie połączeń ligninowych i uwalnianie 
niedostępnej inaczej energii. Usprawnia fermentację oraz 
zapewnia stabilność silosów po otwarciu.

11GFT Inokulant marki Pioneer® do zakiszania 
lucerny i mieszanek wysokobiałkowych. 

Dzięki zastosowanej technologii trawienia włókna, w trakcie 
procesu zakiszania następuje rozdzielenie połączeń lignino-
wych i uwalnianie niedostępnej inaczej energii. Usprawnia 
fermentację i zapewnia stabilność silosów po otwarciu.

11AFT Inokulant marki Pioneer® do zakiszania lu-
cerny i mieszanek wysokobiałkowych. Dzięki 

zastosowanej technologii trawienia włókna, w trakcie pro-
cesu zakiszania następuje rozdzielenie połączeń lignino-
wych i uwalnianie niedostępnej inaczej energii. Usprawnia 
fermentację chroniąc składniki odżywcze oraz zapewnia 
stabilność silosów po otwarciu.

11CH4 Inokulant marki Pioneer® do zakiszania 
roślin przeznaczonych jako surowiec do 

produkcji biogazu. Dzięki zastosowaniu technologii włókna, 
powstający w trakcie procesu zakiszania enzym feruloes-
terazy uwalnia niedostępną inaczej energię, zwiększając 
produkcję metanu. Usprawnia fermentację oraz zapewnia 
stabilność silosów po otwarciu.

11B91 Rapid React™ Inokulant marki Pioneer® 
do zakiszania ziarna kukurydzy CCM, KZK 

i LKS. Szczególnie polecany do silosów narażonych na 

niestabilność tlenową. Usprawnia fermentację chroniąc 
składniki odżywcze oraz zapewnia stabilność silosów po 
otwarciu.

11C33 Rapid React™ Inokulant marki Pioneer® do 
zakiszania całych roślin kukurydzy. Przy-

spiesza fermentację zakiszanego materiału oraz zapewnia 
stabilność tlenową po otwarciu. Kiszonkę taką cechuje wy-
soka smakowitość oraz świeży przyjemny zapach. Można 
rozpocząć skarmianie już po 7 dniach od przygotowania!

11G22 Rapid React™ Inokulant marki Pioneer 
do zakiszania traw i GPS. Przyspiesza 

fermentację zakiszanego materiału, poprawia smakowitość 
kiszonki. Zapewnia ochronę składników odżywczych 
i stabilność tlenową po otwarciu. Można otworzyć już po 
7 dniach od przygotowania i rozpocząć skarmianie!

11A44 Inokulant marki Pioneer® o wszechstron-
nym zastosowaniu. Szczególnie zalecany 

do silosów, którymi zarządzanie nastręcza trudności, oraz do 
kiszonek narażonych na niestabilność tlenową (np. wysoka 
zawartość suchej masy).

11H50 Inokulant marki Pioneer® do zakiszania lu-
cerny oraz mieszanek wysokobiałkowych. 

Redukuje straty suchej masy przez usprawnienie fermen-
tacji, chroni białko.

1188 Inokulant marki Pioneer® do zakiszania traw. 
Zwiększa smakowitość i strawność kiszo-

nek. Redukuje straty suchej masy oraz chroni wartości 
odżywcze.

CENNIK SPRZEDAŻY  
inokulantów Pioneer® 
w Polsce

Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o .o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
tel.: 22 548 73 00 w godzinach pracy 8:30-16:30, fax: 22 548 73 09 
e-mail: biuro@corteva.com
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