
Wszystkie inokulanty marki Pioneer® można mieszać z wodą z kranu.

Wybierz odpowiedni produkt do zakiszania pasz objętościowych 
dostosowany do Twoich potrzeb

11CFT Inokulant marki Pioneer® do 
zakiszania całych roślin kuku-

rydzy. Dzięki zastosowanej technologii trawienia włókna, 
w trakcie procesu zakiszania 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 trawie-
nia włókna, w trakcie procesu zakiszania następuje rozdzie-
lenie połączeń ligninowych i uwalnianie niedostępnej inaczej 
energii. Usprawnia fermentację i zapewnia stabilność silo-
sów po otwarciu.

11AFT Inokulant marki Pioneer® do 
zakiszania lucerny i mieszanek 

wysokobiałkowych. Dzięki zastosowanej technologii trawie-
nia włókna, w trakcie procesu zakiszania następuje rozdzie-
lenie połączeń ligninowych i uwalnianie niedostępnej inaczej 
energii. Usprawnia fermentację chroniąc składniki odżywcze 
oraz zapewnia stabilność silosów po otwarciu.

11CH4 Inokulant marki Pioneer® do zakis-
zania roślin przeznaczonych jako 

surowiec do produkcji biogazu. Dzięki zastosowaniu tech-
nologii włókna, powstający w trakcie procesu zakiszania 
enzym feruloesterazy 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 si-
losów 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. Przyspiesza fermentację zakiszanego 
materiału oraz zapewnia stabilność tlenową po otwarciu. 
Kiszonkę taką cechuje wysoka smakowitość oraz świeży 
przyjemny zapach. Można rozpocząć skarmianie już po 
7 dniach od przygotowania! Produkt świetnie sprawdza się 
przy długoterminowym przechowywaniu kiszonki.

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 otwar-
ciu. Można otworzyć już po 7 dniach od przygotowania 
i rozpocząć skarmianie! Produkt świetnie sprawdza się przy 
długoterminowym przechowywaniu kiszonki.

11A44 Inokulant marki Pioneer® o wszech-
stronnym zastosowaniu. Szczegól-

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

11H50 Inokulant marki Pioneer® do za-
kiszania lucerny oraz mieszanek 

wysokobiałkowych. Redukuje straty suchej masy przez 
usprawnienie fermentacji, chroni białko.

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

kiszonek. Redukuje straty suchej masy oraz chroni wartości 
odżywcze. CENNIK SPRZEDAŻY

inokulantów marki Pioneer® w Polsce
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500 ml
za 1 zł

PROMOCJA 500 ml za 1 zł
Zamawiając 10 butelek 500 ml lub ich 
równowartość (np. 2 butelki 2500 ml) inokulantów 
marki Pioneer® jedną butelkę 500 ml otrzymujesz 
za 1 zł. Promocja trwa do 15.06.2021.

10%

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.

5%

RABAT ZA TERMIN PŁATNOŚCI
Ostateczny termin zapłaty to 15.11.2021. Późniejsze 
zapłaty są obciążone odsetkami ustawowymi. 
Za płatność do 15.09.2021 otrzymasz rabat 
w wysokości 5% od kwoty zamówienia.

AKTUALNE PROMOCJE:

500 ml
za 1 zł

promocja  
500 ml za 1 zł

10%
im więcej zamówisz,  
tym więcej zyskasz

5%
rabat za termin  
płatności

STANDARD
podstawa  
zakiszania

MEDIUM
sprawdzony
stabilizator

GRUPA SPECJALNA
do szybkiego  
reagowania

PREMIUM
dla wymagających

Klientów

 1188

 11H50

 11A44   11G22/RR*

  11C33/RR*

  11AFT

  11GFT

  11CFT

 11CH4

  11B91/RR*

219 zł/500 ml
1 095 zł/2 500 ml

269 zł/500 ml
1 345 zł/2 500 ml

269 zł/500 ml
1 345 zł/2 500 ml

369 zł/500 ml
1 845 zł/2 500 ml

Ceny netto (bez 23% VAT)

*Technologia stabilizacji tlenowej Rapid React™


