Josilac® extra
Premium βιολογικός εμβολιαστής για παραγωγή
ενσιρώματος.
• Συγκέντρωση γαλακτοβάκιλλων
(Lactobacillus buchneri, Lactobacillus kefiri)
• Εγκεκριμένος για βιολογικές εκτροφές
• SAFETY-EFFECT

Τρόποι αποθήκευσης:
• Θερμοκρασία δωματίου (20 oC): 6 μήνες
• Ψυγείο (4-8 oC): 12 μήνες
• Κατάψυξη (-18 oC): 24 μήνες
Συνιστώμενη συγκέντρωση βιολογικού
εμβολιαστή στο ενσίρωμα:
250.000 CFU / g ενσίρωσης
Δοσολογία: 3 g ανά τόνο ενσίρωσης.

Δράση:
→ Το Josilac® extra διατηρεί το παραγόμενο
ενσίρωμα σταθερό για περισσότερο διάστημα
(υψηλή αερόβια σταθερότητα).
→ Αποτελεσματικό σε ενσιρώματα με υψηλή Ξ.Ο.
→ Εξασφαλισμένη διαδικασία ζύμωσης στο αρχικό
στάδιο της.
→ Τα ετεροζυμωτικά βακτήρια μετατρέπουν το
αρχικά σχηματιζόμενο γαλακτικό οξύ σε οξικό οξύ
και 1,2-προπανοδιόλη.
→ Δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος
ενάντια στις μούχλες και στους μύκητες.
→ Το υψηλής ποιότητας ενσίρωμα συντηρείται και
προστατεύεται
αποτελεσματικά
από
την
αναθέρμανση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Josilac® extra διαλύεται με καλή ανάδευση
μέσα σε νερό (χωρίς χλώριο) και εφαρμόζεται
ομοιόμορφα στο ενσίρωμα, σε ποσότητα 0,2
έως 2 λίτρα διαλύματος ανά τόνο.
Με τεχνολογία μικροδοσολογίας εφαρμόζεται σε
υγρή μορφή 25-100 ml / τόνο στο ενσίρωμα.
Προτεινόμενη θερμοκρασία νερού: 18-30 οC
Το διάλυμα είναι άμεσα έτοιμο για χρήση και
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες.
Το Josilac® extra χρησιμοποιείται για ενσίρωση
με ξηρά ουσία 30-65%.
Σημείωση: Το ενσίρωμα πρέπει να παραμείνει
κλειστό για τουλάχιστον 6 – 8 εβδομάδες.

Πλεονεκτήματα του Josilac® extra στα
ενσιρώματα για διατροφή:
• Μικρότερες απώλειες τροφής, χάρη στην υψηλή
αερόβια σταθερότητά τους (μετά από έκθεση του
στον αέρα).
• Υγιεινή, φρέσκια και δροσερή ζωοτροφή, χάρη στη
μείωση των απωλειών από τη δευτερογενή ζύμωση
λόγω θερμότητας.
• Καλύτερη ποιότητα τροφής χάρη στη μείωση της
ανάπτυξης των μυκήτων. Έτσι μειώνεται η αρνητική
τους επίδραση στην υγεία των ζώων σας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Ο βιολογικός εμβολιαστής
Josilac® extra εισάγεται
από τη Γερμανία σε
συσκευασία
150g
και
επαρκεί για να καλύψει 50
τόνους ενσιρώματος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα προϊόντα της Josera
πληρούν τις προδιαγραφές
ποιότητας και ελέγχου των
παρακάτω φορέων: DLG,
LGA InterCert (ISO 9001:
2008, HACCP, GMP+), QAL
Gmbh (A Futter, QS).

ΣΥΝΘΕΣΗ
Γαλακτοβάκιλλοι 8,34 x 1010 CFU / g προϊόντος:
Lactobacillus buchneri DSM 22501 1k20738
Lactobacillus kefiri DSM 19455 1k20742
Φορέας: Μαλτοδεξτρίνη

090119

Κύριο εύρος εφαρμογής
Χόρτο, άνω
του 30 % Ξ.Ο.
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