Josilac® grass
ΣΥΝΘΕΣΗ
Premium εμβολιαστής ενσιρώματος για άριστα
αποτελέσματα ενσίρωσης:
• Υψηλή συγκέντρωση διαφόρων στελεχών
γαλακτοβάκιλλων.
• Βέλτιστη συμμετοχή ενζύμων που αυξάνουν την
ποιότητα και τη θρεπτική αξία του ενσιρώματος.
Δράση:
→ Το Josilac® grass διεγείρει την γρήγορη και
έντονη παραγωγή του γαλακτικού οξέος στο
ενσίρωμα.
→ Αποτρέπει την κακή ζύμωση.
→ Σταθεροποιεί την πρωτεΐνη στο ενσίρωμα
μειώνοντας
την
πρωτεόλυση
(πρωτεϊνική
διάσπαση κατά τη διάρκεια της ενσίρωσης), με
αποτέλεσμα χαμηλότερη περιεκτικότητα σε
αμμωνιακό Ν και περισσότερη μη αποδομήσιμη
πρωτεΐνη.
→ Μακρά διάρκεια δράσης των γαλακτοβάκιλλων,
με αποτέλεσμα καλύτερη και συνεχόμενη
ζύμωση κάτω από δύσκολες συνθήκες (υψηλή
υγρασία περιβάλλοντος, τροφές με χαμηλή
περιεκτικότητα σε σακχάρα).
Πλεονεκτήματα του Josilac® grass:
• Μικρές απώλειες κατά τη ζύμωση, χάρη στην
ελεγχόμενη και ταχεία διαδικασία ζύμωσης.
• Υψηλή θρεπτική αξία, χάρη στον άμεσο
μεταβολισμό των σακχάρων σε οξέα ζύμωσης
(άφθονο γαλακτικό οξύ, λίγο οξικό οξύ, καθόλου
βουτυρικό οξύ).
• Μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής χάρη στην υψηλή
γευστικότητα
• Αύξηση της πρωτεϊνικής αξίας του ενσιρώματος
(λόγω μειωμένης αποδόμησης των πρωτεϊνών).

Τρόποι αποθήκευσης:
• Θερμοκρασία δωματίου (20 oC): 6 μήνες
• Ψυγείο (4-8 oC): 12 μήνες
• Κατάψυξη (-18 oC): 24 μήνες

Γαλακτοβάκιλλοι 1.0 x 1011 CFU / g προϊόντος:
Lactobacillus plantarum LSI NCIMB 30083 1k20736
Enterococcus faecium M74 DSM 22502 1k20602
Lactobacillus plantarum L256 NCIMB 30084 1k20737
Pediococcus acidilactici P11 DSM 23689 1k1011
Pediococcus acidilactici P6 DSM 23688 1k1010
Φορέας: Μαλτοδεξτρίνη

Συγκέντρωση βιολογικού εμβολιαστή:
300.000 CFU / g ενσίρωσης
Δοσολογία: 3 g ανά τόνο ενσίρωσης Ξ.Ο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Josilac® grass διαλύεται με καλή ανάδευση
μέσα σε νερό (χωρίς χλώριο) και εφαρμόζεται
ομοιόμορφα στο ενσίρωμα, σε ποσότητα 0,4
έως 2 λίτρα διαλύματος ανά τόνο.
Με τεχνολογία μικροδοσολογίας εφαρμόζεται
σε υγρή μορφή 50-100 ml/τόνο στο ενσίρωμα.
Προτεινόμενη θερμοκρασία νερού: 18-30 οC
Το διάλυμα είναι άμεσα έτοιμο για χρήση και
πρέπει να χησιμοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες.
Το Josilac® grass χρησιμοποιείται για
ενσίρωση με ξηρά ουσία 25-40%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Ο βιολογικός εμβολιαστής
Josilac® grass 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).
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