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Josilac® grass
Bioloogiline silokindlustuslisand silo töötlemiseks.
Spetsiaalselt haljassöödale.

Toote eelised:

   spetsiaalselt kombineeritud piimhappebakterite kõrge kontsentratsioon
   toode on testitud Saksamaa Põllumajandusliidu (DLG) poolt (1b, 4a, 4b, 4c piim)

Teie kasu:

   hea kvaliteediga silod
 �  tänu lisatud TURBO-EFEKT´ile
   suur paindlikkus

 �  erinevatele silokultuuridele
 �  ihtne kasutada
 �  tänu väikesele kasutuskogusele (saab kasutada üliväikeses koguses [ULV]) ja vedelal kujul 

kasutamisele
   DLG kvaliteedimärgisega tagatud kõrge turvalisus

Peamine kasutusvaldkond

rohi maisisilo liblikõielised teraviljasilo biogaasi 
tootmine ULV

Toote eelised:
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    Josilac® grass 
     Silolisandi premiks 

 

 
Kasutamiseks:  
Kõrrelised ja liblikõielised 
 
 
Koostis: 
homofermentatiivsed piimhappebakterid  
 
 
Soovituslik doos: 300.000 CFU / 1g varutava massil kohta 
 
 
Doseerimine: 3 g Josilac® grass 1 tonnile varutavale massile.  
Üks pakk 150 g –  50 tonni varutava massi kohta. 
 
 
Kasutusjuhend: 
Lahusta üks pakk (150 g) Josilac® grass´t ca. 0,5 l (kloreerimata) vees. Sega hoolikalt läbi. Saadud lahus pritsida ühtlaselt (Josera 
doseerimisseadmega) varutava silomassi sisse (0,4 – 2l / tonn värske massi kohta). Kasutades mikro-doseerimistehnoloogiat kulub 
Josilac® grass lahust 50–100 ml 1 tonni varutava massi kohta.  
Soovituslik veetemperatuur: 18 – 30 °C. Valmistatud lahus on kasutamiskõlblik maksimaalselt 48 tundi! 
Soovituslik massi kuivainesisaldus: 25 – 40 %. 
 
 
Ladustamine ja säilivusaeg suletud originaalpakendis: 
24 kuud tootmiskuupäevast (vt etiketti) jahedas ja kuivas hoiuruumis. 
Kaitsta valguse ja päikesekiirte eest. 
Optimaalsed hoiutingimused on külmikus või sügavkülmikus. 
 
 
Toime: 
Josilac® grass lisatud TURBO-EFEKT soodustab loomasöödas kiiret ja intensiivset piimhappelist käärimist. Halvad tingimused, mis 
võivad kvaliteetset põhisööta kahjustada, minimeeritakse ja välistatakse halb käärimine. TURBO-EFEKT tagab silos lisaks stabiilsema 
proteiini sisalduse. Väheneb proteolüüs ( proteiinide lagunemine sileerimise käigus), mistõttu jääb tekkiv ammooniumlämmastiku kogus 
samuti väiksemaks ja UDP (lagunematu proteiini) kogus on suurem. Josilac® grassis sisalduv TURBO-EFEKT on eriti märgatav 
kombineeritud piimhappebakterite pikas aktiivsusperioodis. Nii tagatakse intensiivne, õige ja pidev käärimisprotsess isegi rasketes 
tingimustes (märg ilm, vähene suhkrusisaldus). 
 
 
Kasutamise eelised:  

• Madalad sileerimiskaod 

• Tänu suhkrute kiirele ning optimaalsele hapeteks muundamisele (rohkelt piimhapet, vähe äädikhapet ja üldse mitte võihapet) 
on silos rohkem toitaineid 

• Silo on parema maitsega ja see tagab suurema söödavõtu 

• Valkude lagunemine käärimisprotsessi käigus on väiksem ja see tagab lõppsilos kõrgema proteiini määra 

• Rohkem piima läbi kvaliteetse silo 
 
 
Neto kogus: 150 g 
 
 

 
 

 
 


