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Josilac® ferm
Biológiai silótartósító szilázsok kezeléséhez 
Speciálisan újramelegedés ellen

Termék jellemzők:

  heterofermentatív tejsavbaktériumok (Lactobacillus buchneri)   
  a terméket a DLG (Német Agrárszövetség) minősítette (2)
  SAFETY-Effect hatás

Termék előnyei:

  hűvös, friss tömegtakarmány
  alkalmazás széles tartományban (30 - 60 % szárazanyag)
  különböző típusú tömegtakarmányokhoz   

  kis mennyiségű adag  (extrém alacsony mennyiségű adagolás is lehetséges [ULV]), folyékony formában

Termék alkalmazásának előnyei:
 rugalmas alkalmazás
 egyszerű használat  
 a DLG minősítés nagy biztonságot jelent

Alkalmazási területek

Fűszilázs >  
30 % sz.a.

Kukoricaszilázs CCM
(szem-csutka)

Egész növény 
szilázs

Szilázs biogáz 
termeléshez ULV



Josera GmbH & Co.KG • D-63924 Kleinheubach • Industriegebiet Süd  
 Tel. +49 9371 940-0  •  Fax 940-149  •  www.josilac.com  •  α DE-BY-1-00035 

+ 

Josilac® ferm 
Silótartósító koncentrátum

Alkalmazási terület:
Kukoricaszilázs, szem-csutka keverék, egész növény 
szilázs, magasabb szárazanyagtartalmú fűszilázs, biogáz 
termelésre alkalmazott szilázs.

Összetétel:
Heterofermentatív tejsavbaktériumok.

Ajánlott adagolás: 50.000 - 150.000 CFU / g friss zöldtömeg.

Ajánlott mennyiség: 1-3 g Josilac® ferm / 1 tonna friss zöldtömeg. 1 tasak (150 g) 50-150 tonna friss zöldtömeg 
kezeléséhez elegendő.
Alkalmazás:
A Josilac® ferm 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® ferm 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: 30 - 60 %.
Megjegyzés: a silót csak 6-8 hét elteltével szabad megnyitni!

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® ferm SAFETY-Effect hatása révén a megbontás és levegő bekerülése után a szilázs hosszabb ideig stabil marad (aerob 
stabilitás). Magasabb szárazanyagtartalmú szilázsok esetén is hatékonyan alkalmazható a termék (ozmotoleráns baktérium törzsek). 
A SAFETY-Effect hatás egyrészről szabályozza az elsődleges fermentációs folyamatot, másrészről stabil környezetet biztosít az 
élesztő- és penészfajok ellen. A termék a kiváló minőségű tömegtakarmányt hatékonyan konzerválja és védi az újramelegedéstől. 

A Josilac® ferm előnyei a takarmányozási célú szilázsban: 
• Alacsony silózási veszteség a magas aerob stabilitás miatt (a szilázs megbontása után bejut a levegő)
• Egészséges, friss és hűvös takarmány az újramelegedés megelőzése révén
• Az élesztő- és penészfajok visszaszorításának köszönhetően jobb minőségű tömegtakarmány, ezáltal csökken az állatok

szervezetére rótt terhelés

A Josilac® ferm előnyei biogáz célú szilázsban:

• Gázképződéshez folyamatos kiindulási anyag ellátás, az alacsonyabb szárazanyag-veszteségnek köszönhetően
• Alacsonyabb energia-veszteség a be- és kitárolás során (magasabb aerob stabilitás)
• A magasabb ecetsav- és 1,2-propándiol-tartalom révén nagyobb mennyiségű gázképződés (metán prekurzorai)

Nettó tömeg: 150 g




