Ensilering

GrasAAT® LACTO
Ensileringsmiddel til direkte høstet eller lite
fortørket gras
GrasAAT® LACTO er et maursyremiddel til direkte høsting av gras med
tørrstoff opp til 30 %. Laktosen som er tilsatt i GrasAAT® LACTO gir
melkesyrebakteriene lett tilgjengelig energi og en god start. Dette gir
raskere pH-senking, mindre næringstap og redusert fare for dannelse
av smørsyre. Innholdet av laktose i GrasAAT® LACTO bidrar også til
lite etanol i surfôret. Mye etanol er uheldig fordi det kan gi smaksfeil
på melk.
For å redusere etsing og korrosjon er en del av maursyra bundet som
salter ved hjelp av natrium. Natriummengden passer også godt med
dyras behov for dette mineralet.
GrasAAT® LACTO er brukt i fôringsforsøk med kastrater og melkekyr. Resultatene viser økt tilvekst hos kastrater fôret med fôr tilsatt
GrasAAT® LACTO sammenlignet med fôr uten ensileringsmiddel. Forsøk med melkekyr dokumenterer høyere melkeproduksjon, protein-%
og fett-% ved fôring med fôr tilsatt GrasAAT® sammenlignet med fôr
uten ensileringsmiddel.
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GrasAAT® LACTO
 S
 ikrer rask pH-reduksjon
 L
 aktose for god melkesyregjæring og lite etanol
 Lite korrosjon og etsing
 Gir høyrere tilvekst

Tilvekst på ungdyr
Surfôr uten ensileringsmiddel og med GrasAAT®
Tilvekst, g / dag
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Uten ensileringsmiddel
Å. T. Randby, NLH 2001

Med GrasAAT®

 Gir høyere melkeproduksjon

Melkeytelse
Surfôr uten ensileringsmiddel og med GrasAAT®

Tekniske data
Ingredienser:
Maursyre,
natriumformiat og
laktose

Melkeytelse (kg/dag)
24,1
24,0
23,9

Dosering:
3 – 5 liter/tonn

23,8
23,7
23,6
23,5
23,4

Uten ensileringsmiddel

Med GrasAAT®

Å. T. Randby, NLH 2001

Emballasje:
25 l kanner
200 l fat
1000 l IBC container
Bulk (noen områder)

Fett og protein-%
4,18

4,2
4,04
4,0
3,8

Advarsel:

3,6
3,4
3,18

3,2

3,24

3,0

Uten ensileringsmiddel

Protein-%
Med GrasAAT®
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Fettt-%

GrasAAT®-produkter må aldri blandes
med KOFASIL®-produkter da det gir
kraftig gassutvikling! Skyll pumpe og
dyser med vann mellom eventuelt bytte
av produkter.
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