Biologiskt ensileringsmedel för behandling av ensilage.
Specialisten mot återuppvärmning och formbildning.

Produktegenskaper
Heterofermentativa mjölksyrabakterier (Lactobacillus buchneri, Lactobacillus kefiri)
Godkänd för ekologiska gårdar
SAFETY-Effect

Produktfördelar
svalt, fräscht foder
har ett stort antal användningsområden (torrsubstans 30-65 %)
för många typer av foder
liten mängd behövs (kan tillsättas i ultralåga volymer [ULV])
och produkten tillsätts I vätskeform

Dina fördelar
stor flexibilitet
enkel att använda
skyddar mot uppvärmning och formbildning

Huvudsakliga användningsområden
Gräs > 30 %
torrsubstans

Majsensilage

Majskolvsblandning
(CCM)

Helgrödesensilage

ULV (ultralåg anv
ändningsvolym)
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Josilac® extra

Josilac® extra

SE-08

Josilac extra
Förblandning av ensilagetillsatser

Användningsområde:
Majsensilage, majskolvsblandning, helgrödesensilage, gräs med högt torrsubstansinnehåll, gräs med högt torrsubstansinnehåll

Sammansättning:
Heterofermentativa mjölksyrabakterier

Rekommenderad dos: 250.000 CFU/g färskfoder
Dosering: 3g Josilac® extra per ton färskfoder. En påse (150 g) räcker till 50 ton färskfoder.
Bruksanvisning:
Josilac® extra löses upp under kraftig omröring eller skakning i vatten (oklorerat). Lösningen fördelas jämnt i ensilaget i volymer på 0.2
- 2 l per ton (Josilac® doseringsutrustning).
Om du använder mikrodoseringsteknik ska du spruta på Josilac® extra i vätskeform på ensilaget med en mängd av 50 – 100 ml/ton.
Rekommenderad vattentemperatur: 18-30 °C
Produktlösningen kan användas direkt efter blandningen och måste förbrukas inom 48 timmar.
Rekommenderad torrsubstanshalt: 30-60 % TS
Anmärkning: Silon måste hållas stängd i minst 6-8 veckor.
Lagring och hållbarhet för obruten originalförpackning:
24 månader från produktionsdatum (se tryck) vid sval och torr förvaring.
Skyddas mot ljus- och solstrålning.
Optimal förvaringsplats är kylskåp eller frys.
Så här fungerar produkten:
Den SAFETY-Effect som är inkluderad i Josilac® extra håller ensilaget stabilare under en längre tid efter att det utsatts för luft (hög
aerobisk stabilitet). Effektiv användning garanteras även vid torrare ensilage (hög osmotolerans). Å ena sidan tar SAFETY-Effect hand
om och säkrar jäsningsprocessen under de inledande stadierna. Å andra sidan skapar den även en stabil miljö mot mögel och
jästsvampar. Det högkvalitativa fodret konserveras på ett effektivt sätt och skyddas mot återuppvärmning.
Fördelarna med Josilac® extra i ensilage som används till utfodring:
• Låga foderförluster tack vare den höga aerobiska stabiliteten (ensilagets stabilitet efter att ha blivit utsatt för luft)
• Hälsosamt, fräscht och svalt foder tack vare en minskning av den sekundära uppvärmningen under jäsningsprocessen
• Bättre foderkvalitet tack vare den minskade tillväxten av jäst- och mögelsvampar Detta minskar de negativa effekter som de
har på dina djurs hälsa

Nettovikt: 150 g
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