
GrasAAT

GrasAAT® FEED 
Et konserveringsmiddel for bruk til:

 Fuktig, helt korn
 Krosset korn
 Biprodukter av korn
 Høyensilasje og halm

GrasAAT® FEED er et syrebasert konserveringsmiddel for lagring av korn, 
biprodukter av korn, høyensilasje og halm. Middelet er like effektivt mot 
gjær- og mugg-sopp som ren propionsyre, men det er betydelig sikrere å 
bruke. GrasAAT® FEED er langt mindre etsende og korroderende, og gjør 
arbeidsmiljøet betydelig sikrere enn med rene syrer. Produktet er mindre 
flyktig, så man unngår også den sterke lukten som ren propionsyre har.

Konservering av korn og bi-produkter

GrasAAT® FEED er et effektivt konserveringsmiddel for lagring av rått helt 
eller krosset korn samt biprodukter som mask og drank.

Konservering av høyensilasje og halm

Ved produksjon av høyensilasje eller berging av halm er ofte muggdannelse 
et problem. GrasAAT® FEED gir god virkning mot mugg- og gjær-sopp.

GrasAAT® FEED  

 Brukervennlig og effektiv

  Dokumentert effekt på gjær og
mugg

 Redusert etsing og korrosjon

Bra fôrhygiene g i r 

høy produksjon



Dosering i høyensilasje og halm

7 - 10 liter / tonn

Doseringstabell for åpen lagring av korn-produkter
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Tekniske data 

Ingredienser:
Propionsyre, Natriumpropionat og 

Natriumbenzoat

Lagring:
GrasAAT® FEED lagres 
beskyttet mot direkte  

sollys og frostfritt. 

Emballasje:
Fat  200 liter

IBC  1.000 liter

Vanninnhold GRASAAT® FEED – liter / tonn

Lagringstid

0 – 1 mnd 1 – 3 mnd 3 – 6 mnd 6 – 12 mnd

16 % 3,5 4,5 5,0 5,5

20 % 4,5 6,0 7,0 8,0

24 % 6,0 8,0 9,0 10,0

28 % 8,0 10,0 11,0 12,5

32 % 11,0 12,5 14,5 17,0
Øk doseringen 10 – 15 % ved:
• Mistanke om høyt sopp-innhold
• Høy lagringstemperatur

contact@addcon.com
ADDCON Nordic A/S 
Postboks 1138 Herøya 
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Tlf. +47 35 56 41 00 
www.addcon.com
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https://www.instagram.com/the_world_of_addcon/
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