
Inokulant marki Pioneer® do zakiszania 
lucerny i mieszanek wysokobiałkowych. 
Dzięki zastosowanej technologii 
trawienia włókna, w trakcie procesu 
zakiszania następuje rozdzielenie 
połączeń ligninowych i uwalnianie 
energii, której nie można wyzwolić 
w inny sposób. Usprawnia fermentację 
i zapewnia stabilność silosów po 
otwarciu.

11GFT marki Pioneer® jest rewolucyjnym, 
opatentowanym produktem, przeznaczonym do 
zakiszania traw, który usprawnia proces fermentacji 
i poprawia strawność włókna oraz pozwala 
uzyskać więcej energii z kiszonek, co obniża koszty 
suplementacji.

11GFT zawiera:
 � oryginalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri, 
który wytwarza specjalne enzymy ułatwiające 
strawność włókna podczas namnażania się 
w kiszonce, redukuje straty w kiszonce i poprawia 
jej stabilność po otwarciu,

 � unikalne, opatentowane szczepy bakterii L. casei 
i L. plantarum, opracowane do:

 y stymulacji fermentacji poprzez wytwarzanie 
końcowych produktów, głównie kwasu 
mlekowego,

 y stworzenia odpowiednich warunków, w których 
wartościowe składniki odżywcze (np. cukier) są 
chronione przed szkodliwymi drobnoustrojami.

Preparat przeznaczony jest dla gospodarstw, 
w których skarmia się dużą ilość pasz objętościowych. 
Dostępny jest jako produkt rozpuszczalny w wodzie, 
w opakowaniach dostosowanych do użycia 
w aplikatorach Appli-Pro® firmy Corteva Agriscience 
lub do mieszania w innych zbiornikach dozujących.

11GFT Specjalista do kiszonek 
z traw i GPS



Korzyści ze stosowania produktu 11GFT 
marki Pioneer®

1. Większa stabilność
Stabilność aerobowa – w przypadku materiałów 
zawartych w silosie – odpowiada za zdolność do 
utrzymywania odpowiednich cech jakościowych po 
narażeniu na działanie powietrza, czyli po wyjęciu 
z silosu.

2. Optymalny profil fermentacji
Dzięki zbilansowanej obecności bakterii 
homofermentacji mlekowej i heterofermentacji 
mlekowej, preparat 11GFT zapewnia szybki spadek 
pH i optymalny stosunek między powstałymi kwasami 
tłuszczowymi.

11GFT to nowatorski i nowoczesny dodatek 
mikrobiologiczny, służący do konserwacji kiszonek 
z traw. Dzięki wyjątkowej technologii trawienia włókna, 
opracowanej przez Pioneer®, preparat 11GFT to jedyny 
dodatek, który uczestniczy w procesach fermentacji 
we wnętrzu silosu, gwarantując lepsze zakwaszenie 
z dłuższą stabilnością tlenową i zwiększając wartość 
odżywczą kiszonki. 11GFT to produkt opracowany 
specjalnie dla kiszonek z traw, zwłaszcza życicy 
wielokwiatowej, pszenżyta, jęczmienia, pszenicy, 
sorgo i żyta. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym 
szczepom bakterii mlekowych, preparat gwarantuje 
zachowanie wysokiej jakości zakiszanych roślin 

z szybszym zakwaszeniem i ulepszonym profilem 
fermentacyjnym. Szczep bakterii L. buchneri, 
znajdujący się w preparacie 11GFT, wytwarza 
specjalne enzymy, które przerywają wiązania między 
ligniną i celulozą, zwiększając tym samym strawność 
włókna i polepszając wartość odżywczą paszy 
objętościowej. Ponadto, ograniczenie lignifikacji ściany 
komórkowej oznacza z jednej strony przedłużenie 
okresu zbioru traw, a z drugiej ograniczenie spadku 
jakości w przypadku zbiorów opóźnionych ze względu 
na niesprzyjające warunki meteorologiczne.

Działanie preparatu umożliwia bakteriom obecnym 
w żwaczu wykorzystanie części włókna, które 
w innych warunkach byłoby niedostępne. Końcowy 
rezultat to wzrost strawności włókna NDF, przy 
jednoczesnym wzroście energii dostępnej dla 
zwierzęcia do produkcji mięsa i mleka.

Pioneer® 11GFT – poza rozkładaniem włókna 
– pełni dwie ważne funkcje:

 � skraca czas fermentacji i umożliwia szybszy 
spadek pH zakiszanej masy, począwszy od 
wczesnego etapu konserwacji, zapewniając 
możliwość dłuższego przechowywania składników 
odżywczych,

 � zwiększa stabilność tlenową otwartej pryzmy, 
wytwarzając specjalny profil lotnych kwasów 
tłuszczowych, hamujących rozwój drożdży, pleśni 
i szkodliwych kolonii drobnoustrojów.
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