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LV08

Josilac® grass
Skābbarības piedevu premikss

Lietošanas sfēra:
Zāle un tauriņzieži
Sastāvs:
homofermentacinės pieno r gšties bakterijos
Rekomendējamā deva: 300.000 KVV/g svaigas skābējamās masas.
Dozēšana: 3 g Josilac® grass tonnai svaigas skābējamās masas. Ar vienu
iepakojumu (150 g) pietiek, lai apstrādātu 50 tonnas Sādas masas.
Leteicamais lietojums: 1 maisiņu (150 g) Josilac® grass, enerģiski maisot vai kratot, izšķīdina apmēram 0,5 l dens un pēc tam
atšķaida ar 0,2 – 2,0 l/t skābbarības (vai ULV 25 – 100 ml) un vienmērīgi izsmidzina uz skābējamās masas (Josilac® dozēšanas
iekārta). Atšķaidīšanas pakāpe ir atkarīga no ražas novākšanas metodes, ražas daudzuma/h un sprauslas veiktspējas.
Vēlamā ūdens temperatūra: 18 – 30 °C.
kā 48 stundas pēc samaisīšanas.

denī vienmērīgi izšķīdinātas (disperģētas) baktērijas iesakāms izlietot uzreiz, bet ne vēlāk

Skābējamās masas iesakāmais sausnas saturs: 25 – 40 % sausnas.
Uzglabāšana un derīguma termiņš slēgtā oriģinālajā iepakojumā:
24 mēneši no produkta izgatavošanas datuma (skat. uzdruku) vēsā un sausā vietā.
Sargāt no gaismas un saules stariem.
Optimālie uzglabāšanas apstākļi ir nodrošināti ledusskapī vai saldētavā.
Kā tas darbojas?
Josilac® grass piemītošais TURBO efekts veicina ātru un intensīvu pienskābes fermentācijas procesu norisi svaigi skābējamā masā.
Efektīvi izslēdz negatīvos apstākļus, kas var sabojāt augstas kvalitātes pamatbarību, tādējādi novēršot nevēlamu un nepareizu
fermentāciju. Turklāt TURBO efekts spēj nodrošināt vēl labāku skābbarības proteīnu stabilitāti. Samazina proteolīzi (proteīnu
degradāciju ieskābēšanas laikā), kas nozīmē mazāk amonjaka N satura, vairāk UDP (nenoārdāmā proteīna).
Josilac® grass TURBO efektu nodrošina īpaša ļoti dzīvotspējīgu pienskābes baktēriju kombinācija, tādēļ spēcīgs, un nepārtraukts
fermentācijas process ir garantēts pat skābbarības gatavošanai gr tos apstākļos (mitros laika apstākļos, zema cukura koncentrācija).
Josilac® grass priekšrocības, gatavojot skābbarību lopbarībai:
• Kontrolētais un straujais fermentācijas process rada mazākus fermentācijas zudumus;
• Optimizētā un straujā cukuru transformācija, fermentētās skābēs (daudz pienskābes, mazliet etiķskābes, nesatur sviestskābi)
nodrošina augstāku uzturvielu blīvumu;
• Labāka barības uzņemšanas spēja, pateicoties vēl garšīgākai skābbarībai;
• Augstāks proteīna saturs, pateicoties samazinātai proteīnu noārdīšanai;
• Vēl lielāks potenciāls piena izslaukumam no j su pašu saražotās barības.
Tīrsvars: 150 g

Derīguma termiņš un partijas Nr. - uz iepakojuma, Ražotājs: Josera GmbH & Co. KG, Atzīšanas Nr.α DE-BY -1-00035, Adrese: D - 63924
Kleinheubach, Tel. +49(9371)/940-110, www.josera-agri.com, 150 g paciņa, Izplatītājs: SIA AGRERA, Instit ta 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV- 2130,
Reģ.Nr, LV45403019104, Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas Nr.a 031249, Tālrunis 29141410, Fax. 67910698, www.agrera.lv.
Nepieciešamības gadījumā l dzu sazinieties ar Agrera/Josera konsultantiem. Produkts jāuzglabā vēsā, tīrā un sausā vietā. Josera neuzņemas atbildību
par produkta kvalitāti ja tas nav glabāts atbilstoši instrukcijai.

