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1. Назва: Закваска бактеріальна «Сінсил-ТІММ»
2. Склад:
Мікрофлора закваски відібрана за здатністю ферментації рослинної сировини та високим рівнем 

біологічної активності бактерій.
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Propionibacterium shermanii subsp. 

shermanii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, Streptococcus thermophilus. Штами які 
входять до складу закваски є природними і не підлягали будь-якій генетичній модифікації.

В 1 г закваски повинно бути не менше ніж 3,0-1010 життєздатних молочнокислих бактерій та не менше 
ніж 3,0-108 пропіоновокислих бактерій.

3. Форма випуску:
Сипучий порошок, без сторонніх включень від кремового до світло-коричневого кольору з масовою 

часткою вологи не більше 5 %.
4. Основні функції закваски:
• підвищення біологічної цінності готового корму;
* збагачення корму вітамінами та органічними кислотами;
* пригнічення розвитку гнилісних мікроорганізмів та плісені за рахунок високого антагоністичного 

потенціалу
• зниження втрат сухих речовини та азоту;
• гарантія необхідного перебігу процесу ферментації рослинної сировини.

Показання до застосування:
Закваску «Сінсил-ТІММ» застосовують для силосування та сінажування рослинної сировини. 

Призначена для підвищення якості та терміну зберігання силосу та сінажу, а також регулювання 
мікробіологічних процесів під час зберігання.

Примітка Закваска «Сінсил-ТІММ» для силосування не може компенсувати недоліки в технології 
силосування. Тому при силосуванні слід дотримуватись оптимальної зрілості культур (відповідної фази 
вегетації та кількості сухої речовини) та основних технологічних операцій силосування. Силосування слід 
проводити в стислі терміни в чистих, непроникних для води і повітря спорудах, максимальна тривалість
заповнення - 5 діб.

5. Спосіб застосування:
Для силосування та сінажування рослинної сировини застосовують робочий розчин закваски.
Приготування робочого розчину закваски «Сінсил-ТІММ» включає два етапи (розрахунок на 10 т 

рослинної сировини):
• 1-й етап - підготовка концентрованого розчину: наважку порошку «Сінсил-ТІММ» 10 г ретельно 

змішують з 0,2 л води кімнатної температури;
* 2-й етап - приготування робочого розчину. У ємкість з 4,8-5,0 л води, вливають концентрований 

розчин за ретельного перемішування. Отриманий робочий розчин бактеріальної суспензії вносять в силосну 
масу з розрахунку 0,5 л на 1 т закладеної сировини.

Робочий розчин бактеріальної закваски вносять або при завантаженні подрібненої маси рослинної 
сировини в силосну траншею, або при збиранні трави в полі за допомогою спеціальних насосів-дозаторів, що 
встановлюються на підбирачах. Для механізації внесення робочого розчину на траншеї використовують 
розпилюючі пристосування. Обприскування проводять після рівномірного розподілу зеленої маси по траншеї 
шарами не більше 40 см. Чим рівномірніше внесена отримана бактеріальна суспензія, тим однорідніше і 
краще за якістю буде силос. Перед кожним обприскуванням робочий розчин ретельно перемішують. 
Трамбують рослинну сировину трактором або бульдозером, які під час обприскування видаляють за межі 
траншеї.

Увага!
Робочий розчин закваски «Сінсил-ТІММ» необхідно використати в день приготування. Біологічна активність 
закваски як в концентрованому, так і в робочому розчині гарантовано зберігається не більше 4-х годин після 
розчинення у воді. У випадку використання закваски різного фасування застосовують робочий розчин 
(закваска + чиста питна вода) у співвідношенні (1:500).



6. Зберігання:
Закваску «Сінсил-ТІММ» зберігають в оригінальній герметичній упаковці виробника в сухому, чистому, 

захищеному від світла приміщенні за температури (4±2) °С -  не більше 9 місяців із дати виробництва; за 
температури мінус (18±2) °С -  не більше 18 місяців із дати виробництва. Допускається відхилення у 
температурному режимі зберігання під час транспортування. Температура не повинна перевищувати 30°С 
упродовж 7 діб.

7. Пакування:
Закваску «Сінсил-ТІММ» фасують від 10,0 г до 1000,0 г в оригінальну герметичну упаковку.
8. Назва та повна адреса і телефон виробника:
Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
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