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Josilac® grass
Biologisk silofôrinokulant for behandling av silofôr.
Spesialisten på grøntfôr.

Produktfordeler:

   høy konsentrasjon av spesialkombinerte melkesyrebakterier
   produktet er DLG-testet (1b, 4a, 4b, 4c melk)

Dine fordeler:

   gode silofôrresultater
 �  på grunn av den inkluderte TURBO-effekten
   høy fleksibilitet

 �  for forskjellige fôrtyper
 �  enkel påføring
 �  på grunn av lave påføringsrater (kan brukes til ultra-low-volume [ULV]) og påføring i 

væskeform
   høy sikkerhet med DLG-kvalitetsetikett

Hovedbruksområder

Gress Mais Belgfrukter Helanleggsfôr Silofôr for bio-
gassproduksjon ULV

Produktfordeler:
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     Josilac® grass 
   Forhåndsblanding av silofôradditiver 

 

 
Bruksområde: 
Gress og belgfrukter 
 
 
Sammensetning: 
homofermentive melkesyrebakterier 
 
 
Anbefalt dose:  300 000 CFU / g ferskt fôr. 
 
 
Dosering: 3 g Josilac® grass per tonn ferskt fôr. Én pose (150 g) er tilstrekkelig til å behandle 50 tonn ferskt fôr. 
 
 
Merknad om påføring: 
Josilac® grass løses opp i (ukloret) vann under kraftig røring eller risting, og påføres jevnt i væskeform til silofôret med 0,4 til 2 l per 
tonn (Josilac® doseringsutstyr).   
Hvis mikrodoseringsteknologi benyttes, påføres Josilac® grass i væskeform til silofôret med en rate på 50 – 100 ml / tonn. 
Anbefalt vanntemperatur: 18 – 30 °C 
Løsningen som skal påføres er klar til bruk med en gang og bør brukes innen 48 timer. 
Anbefalt område for tørrstoff: 25 – 40 % TS 
 
 
Oppbevaring og levetid i uåpnet original emballasje: 
24 måneder fra produksjonsdato (se stempel) ved kjølig og tørr lagring. 
Beskyttes mot lys- og solstråler. 
Optimale lagringsbetingelser i kjøleskap eller fryser. 
 
 
Virkemåte: 
TURBO-effekten som er inkludert i Josilac® grass stimulerer rask og intensiv melkesyrefermentering i det ferske fôret. De negative 
følgebetingelsene som kan skade høykvalitetsbasisfôret vil effektivt undertrykkes, og uønsket fermentering vil unngås. I tillegg sørger 
TURBO-effekten for et mer stabilt protein i silofôret. Her reduseres proteolysen (proteinnedbrytning under ensileringsprosessen) – noe 
som gir lavere ammoniakk-N-innhold og mer INP (ikke-nedbrytbart protein). TURBO-effekten i Josilac® grass merkes spesielt 
gjennom den lange aktivitetsperioden til de kombinerte melkesyrebakteriene. Dette gjør at en kraftig, passende og kontinuerlig 
fermenteringsprosess muliggjøres selv under vanskelige forhold (vått vær, lavere sukkerinnhold).  
 
 
Fordeler med Josilac® grass i silofôr:  

• Lave fermenteringstap på grunn av en kontrollert og hurtig fermenteringsprosess 

• Høyere næringsmiddeltetthet på grunn av optimalisert og hurtig omdannelse av sukre til fermenterte syrer (masse melkesyre, 
lite eddiksyre, ingen smørsyre) 

• Høyere fôrinntak på grunn av mer smakfullt silofôr.  

• Høyere proteinverdi på grunn av en redusert degradering av proteiner 

• Mer potensiale for høye melkeytelser fra ditt eget fôr  
 
 
Nettovekt: 150 g 
 
 

 
 

 


