Biologiskt ensileringsmedel för behandling av ensilage.
Premiumprodukt för det bästa ensilaget.

Produktfördelar:
Väldigt hög koncentration av homofermentativa mjölksyrabakterier och högeffektiva enzymer
Godkänd för ekologiska gårdar
Produkten är DLG-testad (1b, 1c, 4b, 4c mjölk)

Dina fördelar:
bästa möjliga ensilagekvalitet även under svåra förhållanden
• via den inkluderade funktionen TURBO-Effect

stor flexibilitet

• har ett stort antal användningsområden (torrsubstans 25-40 %)
• för många typer av foder

enkel att använda
• liten mängd behövs och produkten tillsätts i vätskeform
hög säkerhet tack vare kvalitetsmärkningen DLG

Huvudsakliga användningsområden
Gräs
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Majsensilage

Baljväxter
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Helgrödesensilage
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Josilac® classic
Förblandning av ensilagetillsatser
Användningsområde:
Gräs, alfalfa och andra foderväxter
Komposition:
homofermentativa mjölksyrabakterier och enzymer
Rekommenderad dos: 600.000 CFU/g grönmassa.
Dosering: 6 g Josilac® klassisk per ton grönmassa. En påse (150 g) räcker till 25 ton grönmassa.
Rekommenderad användning: lös upp 1 påse (150 g) Josilac® klassisk i ca 0,5 l vatten under kraftig omrörning resp. skakning, och
späd sedan med 0,2 till 2,0 l/t ensilage och applicera jämnt på skördegodset (Josilac® doseringsutrustning). Graden av utspädning
rätar sig efter skördemetod, -volym/h och munstyckskapacitet.
Rekommenderad vattentemperatur: 18 – 30 °C. Bakteriekultur utspädd i vatten kan användas direkt, men måste förbrukas inom 48
timmar efter blandning.
Rekommenderad torrsubstanshalt: 25 – 40 % TS
Observera: Enzymer kan vara irriterande för hud och ögon hos sensibiliserade individer.
Förvaring och bäst-före-datum i sluten 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 TURBO-Effect som finns i Josilac® classic stimulerar en snabb och intensiv mjölksyrejäsning i färskfodret. De negativa sekundära
effekterna, som kan skada det högkvalitativa basfodret, kommer effektivt att dämpas och feljäsning förhindras. Dessutom ger TURBOEffect-funktionen ett stabilare protein i ensilaget. Här minskas proteolysen (proteindegraderingen under ensileringsprocessen) –
mindre ammoniumkväve, mer icke nedbrytbart protein, UDP).
TURBO-Effect stöds via tillsatta enzymer som frigör socker från plantornas cellväggar och tillhandahåller därmed ett värdefullt underlag
för jäsning. Tack vare detta är en säker jäsningsprocess möjlig även i svåra förhållanden (fuktigt väder, lågt sockerinnehåll, hög
buffertkapacitet).
Fördelarna med Josilac® classic i ensilage:
•
Låga jäsningsförluster tack vare en kontrollerad och snabb jäsningsprocess
•
Hög densitet av näringsämnen tack vare den optimerade och snabba förvandlingen av socker till jäsningssyror (stora mängder
mjölksyra, lite ättiksyra, ingen smörsyra)
•
Högre foderintag tack vare mer smakrika ensilage
•
Högre faktiska proteininnehåll tack vare en lägre degradering av proteinerna
•
Större potential för hög mjölkavkastning från ditt eget foder

Nettovikt: 150 g
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