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Josilac® combi
Bioloogiline silokindlustuslisand silo töötlemiseks.
Universaalne.

Toote eelised:

   homo- ja heterofermentatiivsete piimhappebakterite kõrge kontsentratsioon
   toode on testitud Saksamaa Põllumajandusliidu (DLG) poolt (1c, 2 gras)

Kasutegurid:

   universaalne kasutus
 •  tänu lisatud SÜMBIOOSI-EFEKTILE
   suur paindlikkus

 •  tänu rohketele kasutusvõimalustele (kuivainesisaldus 28-45%)
 •  sobib erinevate taimekultuuride sileerimiseks
   kerge kasutada

 •  tänu väikesele kasutuskogusele (saab kasutada üliväikeses koguses [ULV]) ja vedelal   
kujul kasutamisele

   DLG kvaliteedimärgisega tagatud kõrge turvalisus

Peamised kasutusvaldkonnad

rohusilo maisisilo liblikõielised teraviljasilo biogaasi 
tootmine väga väike kogus
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                                      Josilac® combi 
Silolisandi premiks 

 
Kasutamisala: 
Kõrge kuivainesisaldusega maisi ja kõrreliste massi sileerimiseks nii loomasöödaks kui ka biogaasi tootmiseks 
 
 
Koostis: 
homo- ja heterofermentatiivsed piimhappebakterid 
 
 
Soovituslik doos:   300.000 CFU /1 g varutava massi  kohta. 
 
 
Doseerimine: 3 g Josilac® combi´t 1 tonnile varutavale massile. Üks pakk 
(150 g)   50 tonni varutava massi kohta. 
 
 
Kasutusjuhend: 
Lahusta üks pakk (150 g) Josilac combi´t ca. 0,5 l (kloreerimata) vees. Sega hoolikalt läbi. Saadud lahus pritsida ühtlaselt  (Josera 
doseerimisseadmega) varutava silomassi sisse (0,4 – 2 l / tonni värske massi kohta).  
Kasutades mikro-doseerimistehnoloogiat kulub Josilac® combi lahust 50–100 ml 1 tonni varutava massi kohta.  
Soovituslik veetemperatuur: 18 – 30 °C. Valmistatud lahus on kasutamiskõlblik maksimaalselt 48 tundi! 
Soovituslik massi kuivainesisaldus: 28 – 45 % 
Silo peab sileeruma vähemalt 6 – 8 nädalat enne söötmist. 
 
 
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® combi sisaldab üksteist täiendavate piimhappebakterite kombinatsioonil  põhinevat SYMBIOSIS-EFEKTI. Bakteritüved 
toimivad koosmõjus. Esmalt soodustatakse intensiivset piimhappelist käärimist mis viib kiiresti alla pH-taseme. 
Seejärel hakkab moodustuma äädikhape. Sellele aitavad kaasa varem tekkinud piimhape ja kindlad taimesuhkrud. Käärimisprotsessi 
alguses pärsitakse halb käärimine. Lisaks kaitstakse silo kuumenemise vastu. Silo püsib kauem stabiilne ka pärast õhu juurdepääsu 
(aeroobne stabiilsus). 
 
 
Josilac® combi eelised söödaks kasutatavas silos: 

• Tänu püsivale, suure energiasisaldusega, kuivainele vähenevad sileerimiskaod  
• Vähene sööda kadu tänu suurele aeroobsele stabiilsusele (silo stabiilsus ka pärast selle avamist) 
• Tervislik ning hügieeniline sööt kuna ei sisalda pärmi ega hallitusseeni (ei toimu sekundaarset kuumenemist) 

 
 
Josilac® combi eelised biogaasi tootmiseks mõeldud käärimissubstraadis: 

• väiksem energiakadu tänu halva käärimise vastasele kaitsele 

• gaasi tekkeks kasulike ainete säilimine tänu kuivaine väiksemale kaole 

• väiksem energiakadu silo väljavõtmisel ja fermentatsiooni tanki laadimisel (suurem aeroobne stabiilsus) 

• suurem gaasitoodang tänu (metaani lähteaine) äädikhappe suuremale sisaldusele 
 

 

Neto kogus: 150 g 
 

 
 

 
 


