
GrasAAT är samlingsnamnet på Addcons syrabaserade en sileringsmedel 
som produceras vid Addcon Nordics anläggning i Porsgrunn, Norge. 
GrasAAT ensileringsmedel är klassade som irriterande och har producerats 
sedan 1997. 

GrasAAT SX är ett  myrsyrabaserat ensileringsmedel för alla typer av vall 
och helsädesensilage. GrasAAT SX består av Myrsyra, Myrsyrasalter, 
Propionsyra och Sorbinsyra. Myrsyran i GrasAAT ger en omedelbar pH- 
sänkning i grönmassan, detta förhindrar tillväxt av Clostridier och andra 
oönskade mikroorganismer. GrasAAT SX är det syrabaserade ensilerings-
medel som har det högsta innehållet av ingredienser som motverkar jäst 
och mögel. 
Kombinati onen av propionsyra och sorbinsyra ger en bätt re eff ekt på jäst 
och mögel än när man använder enbart propionsyra. Enligt jämförande 
försök på SLU i Skara har GrasAAT SX en mycket god eff ekt på ensilerings-
förloppet och hämmar eff ekti vt bildandet av etanol. Höga etanolhalter är 
oft a orsaken ti ll smakfel på mjölk och etanolbildning i ensilaget ger även 
stora näringsförluster. 
Resultatet av en ensilering med GrasAAT blir ett  lagringsstabilt ensilage 
med hög hygienisk kvalitet.

Myrsyrabaserade ensileringsmedel har en direkt eff ekt på smörsyrasporer. 
Den omedelbara pH-sänkningen hindrar smörsyrasporerna att  utvecklas. 
Det är därför vikti gt att  vald dosering är ti llräcklig för att  omedelbart sänka 
pH i grönmassan. Myrsyran i GrasAAT SX gör att  det inte behöver produceras 
så mycket mjölksyra för att  sänka pH. Dett a leder i sin tur ti ll en ökad socker-
halt i ensilaget. Höga sockerhalter är mycket värdefulla när grovfodret endast 
består av vallensilage.

GrasAAT SX

• För vall och helsäd
• Dosering 3-5 Iiter/ton
• lnnehåller Sorbinsyra

• Klassad som irriterande 
(ej frätande)

• Väldokumenterad
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GrasAAT är samlingsnamnet 
på Addcons syrabaserade en- 
sileringsmedel, som    
produceras vid Addcon  
Nordics anläggning 
i Porsgrunn, Norge. GrasAAT 
ensileringsmedel är klassade som irriterande och har producerats 
sedan 1997.  

 

GrasAAT SX är ett myrsyrabaserat ensileringsmedel för alla typer av 
vall och helsädesensilage. GrasAAT SX består av Myrsyra, 
Myrsyrasalter, Propionsyra, Natriumbensoat och Kaliumsorbat.  
Myrsyran i GrasAAT ger en omedelbar pH sänkning i grönmassan, 
detta förhindrar tillväxt av Clostridier och andra oönskade 
mikroorganismer. GrasAAT SX är det syrabaserade 
ensileringsmedel som har det högsta innehållet av ingredienser   
som motverkar jäst och mögel. Kombinationen av propionsyra,  
natriumbensoat och kaliumsorbat ger en bättre effekt på jäst och  
mögel än när man använder enbart propionsyra. Enligt jämförande  
försök pä SLU i Skara har GrasAAT SX en mycket god effekt på 
ensileringsförloppet, och hämmar effektivt bildandet av etanol. 
Höga etanolhalter är ofta orsaken till smakfel pä mjölk, och 
etanolbildning i ensilaget ger  även stora näringsförluster.  
Resultatet av en ensilering med GrasAAT blir ett lagringsstabilt  
ensilage med hög hygienisk kvalitet. 

 
Myrsyrabaserade ensileringsmedel har en direkt effekt på 
smörsyrasporer. Den omedelbara pH sänkningen hindrar 
smörsyrasporerna att utvecklas. Det är därför viktigt att vald 
dosering är tillräcklig för att omedelbart sänka pH i grönmassan. 
Myrsyran i GrasAAT SX gör att det inte behöver produceras så 
mycket  mjölksyra för att sänka pH. Detta leder i sin tur till en ökad 
sockerhalt i ensilaget. Höga sockerhalter är mycket  värdefulla 
när grovfodret  endast består av vallensilage. 
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Rundbalar.   Norsk Lantbruksrädgivning,  
Ragaland 2011 

Mer innehåll,

bättre effekt

Läs mer på: www.addcon.com

Agro Väst , SLU Skara, 2010



Grönmassa Ts-Halt Dosering

goda förhåll. sämre för.*
Gräs / Rajgräs <28% 4,0 5,0

28-38% 3,0 4,0
>38% 4,0 5,0

Helsäd <28% 4,0 5,0
28-38% 3,0 4,0
>38% 4,0 5,0

Gräs / Klöver <28% 5,0 6,0
(<25% Klöver) 28-38% 4,0 5,0

>38% 5,0 6,0
Klöver, Klöver / Gräs <28% 6,0 7,0
(>25 % Klöver) 28-38% 5,0 6,0

>38% 6,0 7,0

Doserings tabell för GrasAAT SX
Liter per ton Grönmassa

* tex. Förtorkningstid mer än 2 dagar.

Doseringsteknik
GrasAAT SX skall tillsättas i samband med skörd i fält. GrasAAT SX kräver en doseringsutrustning som klarar syra-
baserade ensileringsmedel. Om ni saknar doserings utrustning rekommenderar vi vår partner SILA GmbH, 
Bitterfeld. www.silaspray.de
 
OBS! Varmgång
Vid högre ts-halter uppstår ofta problem med varmgång. När ts-halten överskrider 55% rekomenderar vi 
GraasAAT Corn som ger ett bra skydd mot jäst och mögel. Detta gäller även när man inte erhåller någon 
ensileringsprocess i materialet.
 

Tekniska Data

Innehåll:
Myrsyra, Natriumformiat, Propionsyra 
och Sorbinsyra

Volymvikt: 1,222 - 1,246 g I cm3

pH-Värde: ca. 3,3 - 3,8

Lagring:
Förvaras torrt, mörkt och svalt (frost-  
stabil till -1ooᵒc) skyddas mot direkt
solljus. GrasAAT® SX kan lagras minst 
60 månader från produktionsdag, i 
oöppnad originalförpackning.

Juridisk klassifikation:
Samtliga ingredienser i GrasAAT® 
SX är notifierade som teknologiska 
tillsatser, i kategorin ensileringsmedel 
enligt EUs förordning VO 1831 I 2003. 

Förpackningar:
Fat: 200 liter
Container: 1000 liter
Bulk
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