G ra s A A T

Ensilering

GrasAAT® PLUS
Ensileringsmiddel til fortørket gras
GrasAAT® PLUS er et ensileringsmiddel til fortørket gras i silo og
rundballer med 25 - 45 % tørrstoff. Kombinasjonen av maursyre,
propionsyre og benzosyre gjør GrasAAT® PLUS svært
effektiv mot gjær- og muggsopp. Forsøk har vist at maursyre
kombinert med 2 % benzosyre og 9 % propionsyre er mer effektivt mot
gjær- og muggsopp enn maursyre kombinert med 20% propionsyre.
GrasAAT® PLUS er derfor spesielt effektiv mot varmgang i siloer etter
åpning. I flere forsøk har GrasAAT® PLUS i tillegg vært det middelet
som mest effektivt har bevart sukkeret i fôret.
GrasAAT® PLUS er også velegnet som toppdressing på siloen for
å redusere risikoen for mugg, men kan ikke erstatte god tetting.
For å redusere etsing og korrosjon er en del av maursyra bundet
som natriumsalter ved hjelp av natrium.
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GrasAAT® PLUS
 Sikrer rask pH-reduksjon
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Gjæringskvalitet i plansilo
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Sukker

Uten ensileringsmiddel

NH3-N = g/kg N
Sukker, melkesyre og eddiksyre = g/kg TS
Å. T. Randby, NMBU 2020
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Tid før varmgang og opptaksindeks
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Tekniske data
Ingredienser:
Maursyre,
natriumformiat,
propionsyre, benzosyre
og glyserol

Aerob stabilitet (timer)

Dosering:
3 – 5 liter/tonn

Opptaksindeks
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Emballasje:
25 l kanner
200 l fat
1000 l IBC container
Bulk

Å. T. Randby, NMBU 2020
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GrasAAT®-produkter må aldri blandes
med KOFASIL® LP eller KOFASIL® Ultra
da det gir kraftig gassutvikling! Skyll
pumpe og dyser med vann mellom
eventuelt bytte av produkter.
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