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Josilac® grass
Biológiai silótartósító szilázsok kezeléséhez
Speciálisan fűszilázshoz és pillangós szilázshoz

Termék jellemzők:
 tejsavbaktériumok speciális kombinációja, magas koncentrációban 
 a terméket a DLG (Német Agrárszövetség) minősítette (1b, 4a, 4b, 4c tej)
 TURBO-Effect hatás

Termék előnyei:
 alkalmazás széles tartományban (25-40 % szárazanyag)
 különböző típusú tömegtakarmányokhoz  
  kis mennyiségű adag (extrém alacsony mennyiség is kijuttatható [ULV]), folyékony formában

Termék alkalmazásának előnyei:

 jó minőségű szilázs
 rugalmas alkalmazás
 egyszerű használat  
 a DLG minősítés nagy biztonságot jelent 

Alkalmazási területek

Fűszilázs Kukoricaszilázs Pillangósok Egész növény
szilázs

Szilázs biogáz 
termeléshez ULV
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Josilac® grass 
Silótartósító koncentrátum

Alkalmazási terület:
Fűszilázs, pillangósok.

Összetétel:
Homofermentatív tejsavbaktériumok.

Ajánlott adagolás: 100.000 - 300.000 CFU / g friss zöldtömeg.

Ajánlott mennyiség: 1-3 g Josilac® grass / 1 tonna friss zöldtömeg. 1 tasak (150 g) 50-150 tonna friss 
zöldtömeg kezeléséhez elegendő.
Alkalmazás:
A Josilac® grass terméket vízben (klorin-mentes) kell feloldani alaposan elkeverve vagy erősen felrázva, majd az 
elkészített oldatot 0,4-2 liter / tonna mennyiségben egyenletesen kell kijuttatni a tömegtakarmányra (Josilac® 
adagoló berendezés).
Mikro-adagoló technológiával a folyékony formában lévő Josilac® grass terméket 50 – 100 ml / tonna 
mennyiségben kell kijuttatni.
Víz hőmérséklete: 18 - 30 oC.
A bekevert oldat azonnal kijuttatható és 48 órán belül fel kell használni.
Ajánlott szárazanyagtartalom: 25 - 40 %.

Tárolási hőmérséklet és lejárati idő bontatlan csomagban: 
Szobahőmérséklet (20 °C): 6 hónap 
Hűtő (4 – 8 °C): 12 hónap 
Fagyasztó (-18 °C): 24 hónap  

Hatás módja:
A Josilac® grass a TURBO-Effect hatással gyors és intenzív tejsavas erjedést biztosít a friss tömegtakarmányban. A készítmény a 
tömegtakarmányok minőségét rontó negatív körülményeket hatékonyan enyhíti, ezáltal a fermentáció folyamata a jó irányba tolódik 
el. Ezenkívül a TURBO-Effect hatás stabilabb fehérjéket eredményez a szilázson belül. Ekkor csökken a proteolízis (fehérjék 
lebomlása a silózás során) mértéke - kevesebb lesz az ammónia-N-tartalom - magasabb lesz a bendő-stabil fehérje tartalom (UDP). 
A TURBO-Effect további előnye, hogy a termékben lévő tejsavbaktérium kombináció hosszabb ideig fejti ki hatását. A termék 
segítségével a fermentáció folyamata még kedvezőtlen körülmények (csapadékos időjárás, alacsony cukortartalom) között is 
irányítható marad.

A Josilac® grass előnyei a takarmányozási célú szilázsban: 
•

•

•

•

•

Nettó tömeg: 150 g

  Alacsony silózási veszteség a szabályozott és gyors fermentációs folyamatnak köszönhetően
  Magasabb tápláló anyag koncentráció, a cukrok szerves savakká történő optimális és gyors 
átalakításának köszönhetően (sok tejsav, kevés ecetsav, nem képződik vajsav)
  Az ízletesebb szilázsnak köszönhetően magasabb takarmány-felvétel
  A fehérjék védelme miatt magasabb valódi fehérje tartalom
  Magasabb szilázsnak tulajdonítható tejhozam




