
 
 
 

Konservering 
 

GrasAAT® GRAIN 
Ett patenterat konserveringsmedel 
för fuktig spannmål och tröskad majs 

 
 

GrasAAT Grain är ett konserveringsmedel för spannmål och 
majs. Produktens unika sammansättning gör att den är både 
effektiv och användarvänlig. Med GrasAAT GRAIN är det möj- 
ligt att med mycket låga investeringskostnader utnyttja egen 
spannmål i djurproduktionen, dessutom kan skörden bli effekti- 
vare eftersom att man inte har någon tork som flaskhals. 

 

GrasAAT GRAIN är lika effektiv som ren propionsyra men är be- 
tydligt trevligare att arbeta med. Produkten är varken frätande 
eller korrosiv. Det gör att arbetsmiljön blir betydligt säkrare och 
trevligare än med rena syror, dessutom är den mindre flyktig, 
vilket gör att man slipper mycket av den starka lukt som ren 
propionsyra har. 

 
GrasAAT Grain kan användas både för öppen lagring av fuktig 
spannmål och vid krossensilering av våt spannmål. GrasAAT 
GRAIN är också ett utmärkt ensileringsmedel, som ger en för- 
bättrad lagringsstabilitet. 

 
 

Effekten av olika ensileringsmedel på lagringsstabiliteten 
hos majsensilage 
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Tid efter ensilering 
 

(Reference: ADDCON/Humboldt University Berlin, 2010) 

 
 
 
 
 

• Användarvänligt och effektivt 
 

• Permanent EU godkänt kon- 
serveringsmedel  E 700 

 
• Väl dokumenterad effekt på 

Jäst och Mögel 
 

• Varken frätande eller korrosiv, 
inte klassad som farligt gods 

 

Lagringsstabilitet (dagar) 

 

 

 

Promyr XE 680 (4 l/t) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Skörd: 17 September 2009, Ts 34.5% 

GrasAAT® GRAIN

• Användarvänligt & eff ekti vt

• Permanent EU godkänt 
konserveringsmedel E 700

• Väl dokumenterad eff ekt på 
Jäst och Mögel

• Varken frätande eller korrosiv, 
inte klassad som farligt gods

Bra Foderhygien

Högre produktion

Läs mer på: www.addcon.com
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Skörd: 17 September 2009, Ts 34.5% 

Ett  patenterat konserveringsmedel för fukti g 
spannmål och tröskad majs. 

GrasAAT® Grain är ett  konserveringsmedel för spannmål och majs. 
Produktens unika sammansätt ning gör att  den är både eff ekti v och 
användarvänlig. Med GrasAAT® Grain är det möjligt att  med mycket 
låga investeringskostnader utnytt ja egen spannmål i djurprodukti onen, 
dessutom kan skörden bli eff ekti vare eft ersom att  man inte har någon 
tork som fl askhals.

GrasAAT® Grain är lika eff ekti v som ren propionsyra men är betydligt 
trevligare att  arbeta med. Produkten är varken frätande eller korrosiv. 
Det gör att  arbetsmiljön blir betydligt säkrare och trevligare än med 
rena syror, dessutom är den mindre fl ykti g, vilket gör att  man slipper 
mycket av den starka lukt som ren propionsyra har.

GrasAAT® Grain kan användas både för öppen lagring av fukti g 
spannmål och vid krossensilering av våt spannmål. GrasAAT® Grain 
är också ett  utmärkt ensileringsmedel, som ger en förbätt rad lagrings-
stabilitet.

Eff ekten av olika ensileringsmedel på lagringsstabiliteten 
hos majsensilage

Konservering



Vattenhalt i Lagringstid i månader

% Upp till 1 1 till 3 3 till 6 6 till 12
14 2,5 3,0 3,5 4,0
16 3,5 4,5 5,0 5,5
18 4,0 5,0 6,0 7,0
20 4,5 6,0 7,0 8,0
22 5,0 7,0 8,0 9,0
24 6,0 8,0 9,0 10,0
26 7,0 9,0 10,0 11,0
28 8,0 10,0 11,0 12,5
30 9,5 11,0 12,5 14,5

> 30 till 35 11,0 12,5 14,5 17,0
> 35 till 40 13,0 15,0 16,5 18,5
> 40 till 45 15,0 17,0 18,5 20,0

Doserings tabell för GrasAAT® GRAIN
Lägsta dosering i Liter per Ton ren kärna, av spannmål 
och tröskad majs.

Utrustning:
Om ni saknar doseringsutrustning rekommenderar vi vår samarbetspartner 
SILA GmbH, Bitterfeldt. www.silaspray.de. Vi säljer även kompletta anläggningar 
från AHLMER / Gecher, med kapacitet från 10 – 60 ton/ tim.

Tekniska Data

Innehåll:
Propionsyra, Natriumbensoat, 
Natriumpropionat

Volymvikt: 1.115 g / cm3

pH-Värde:  ca. 5,0

Lagring:
Förvaras torrt, mörkt och svalt. 
KOFASIL GRAIN kan lagras minst 
24 månader från produktionsdag,  
i oöppnad originalförpackning.

Fodermedelslagstiftningen:
KOFASIL GRAIN har från och med 
06-12-18 ett permanent godkän-
nande enligt EU 1876/2006 som 
konserveringsmedel (E 700) för 
konservering av fuktig spannmål 
och fuktig tröskad majs.

Förpackningar:
Fat: 200 liter
Container: 1000 liter
Bulk

www.addcon.com
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Öka doseringen under följande förhållanden
+ 10 – 15 % vid misstankar om höga halter av svamp redan i fält
+ 10 – 15 % vid höga (Temp vid skörd? ) lagringstemperaturer (>30°)
+ 10 – 15 % vid lagring av grovmald eller krossad spannmål
+ 15 – 25 % vid fläkttransport, kontakta oss innan ni startar så hjälper vi er med 
att få rätt dosering.

För en lyckad spannmålskonservering krävs att spannmålen behandlas snarast 
efter tröskning, för att jäst och mögel inte skall få möjlighet växa till i spannmålen. 
Att kunna bestämma vattenhalten är också ett krav. Den utrustning som krävs är en 
doseringspump med tillräcklig kapacitet, munstycken av rätt storlek och antal samt 
en doseringspumpskruv som lutar ca 45⁰.
 

GrasAAT® GRAIN & ensilering
GrasAAT® Grain har ett DLG-Godkännande  
för klass 2 (Förbättrad lagringsstabilitet) 
och är ett mycket bra ensileringsmedel 
för ensilering av majs, helsäd, vallensilage 
med höga ts-halter och för krossensilerad 
spannmål.

GrasAAT® Grain kan även användas för 
att förbättra lagringsstabiliteten hos olika 
biprodukter från livsmedelsindustrin tex. 
Betmassa Öl- mäsk och Drank.


