
GrasAAT

Ensilering

GrasAAT® SX 

Ensileringsmiddel til fortørket gras og helgrøde. 
Tillatt å bruke i økologisk landbruk.

GrasAAT® SX er svært velegnet til ensilering av engvekster med høyt 
innhold av kløver.  Ved ensilering av helgrøde er  GrasAAT® SX et svært 
bra ensileringsmiddel for å unngå mugg og varmgang.

GrasAAT® SX er velegnet til plantemateriale med tørrstoff fra 30 til 
45%. Kombinasjonen av maursyre, propionsyre og sorbinsyre gir en 
rask senkning av pH i engvekstene og samtidig en god beskyttelse 
mot gjær og muggsopp. Valg av ingredienser gjør det mulig å bruke 
GrasAAT® SX både til konvensjonell og økologisk grasproduksjon.

GRASAAT SX

  Sikrer rask pH-reduksjon

  God beskyttelse mot gjær-  

og muggsopp

  Forhindrer varmgang

  Konserverer sukkeret i fôret

  Gir høyere fôropptak

Ti l lat t  å bruke i 

økologisk landbruk.

 Randby m.fl. NMBU 2012

Tilvekst hos påsettlam 

Åpen rundball mindre 
enn 1/2 uke. Uten 
ensileringsmiddel

Åpen rundball mindre 
enn 1/2 uke. Med 
GrasAAT®

Åpen rundball  1/2 til 1 
uke. Uten ensilerings-
middel

Åpen rundball  1/2 til 1 
uke. Med GrasAAT®

Tilvekst, g / dag
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Tekniske data 

Ingredienser:
Maursyre, natriumformiat, 
propionsyre og sorbinsyre

Dosering:
3-5 liter pr tonn

Emballasje:
25 liter kanner 

200 liter fat 
1000 liter IBC container

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.

Advarsel:

Tilvekst på ungdyr  
Surfôr uten ensileringsmiddel og med GrasAAT®
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Uten ensileringsmiddel

Å. T. Randby, NLH 2001

Tilvekst, g / dag

Med GrasAAT®

contact@addcon.com
ADDCON Nordic A/S 
Postboks 1138 Herøya 
3905 Porsgrunn 

Tlf. +47 35 56 41 00 
www.addcon.com 

https://www.youtube.com/channel/UCT-SyNRyP3omL_IyXOAKWBA
https://www.instagram.com/the_world_of_addcon/
https://www.facebook.com/Addcon-192110601416677/
https://www.linkedin.com/company/28513005/admin/
http://www.addcon.com/

