
KOFASIL® ULTRA
Kombinati onsprodukten för reducering av smörsyra-
bildning och varmgång. Speciellt framtagen för 
ensilage i rundbalar och korv.

KOFASIL ULTRA är ett  välbeprövat ti llsatsmedel speciellt framtaget 
för att  möta de höga hygieniska kraven för balensilage. Produktens 
utvalda ingredienser garanterar inte bara en snabb och säker ensilerings-
process, utan även en betydligt reducerad risk för varmgång och 
mögelti llväxt.

KOFASIL ULTRA är eff ekti vt mot clostridier (smörsyrabildare), listeria 
och koliforma bakterier. Produkten är även eff ekti v mot jäst och 
mögelsvampar. KOFASIL ULTRA innehåller allt du behöver för att  
kunna ti llgodose djur och djurägare med en hygienisk och säker produkt.

En dos på ungefär 2 liter per storbal är ti llräckligt för ett  gott  skydd 
mot smörsyrajäsning och varmgång. Hästägare är väldigt måna om 
ensilagets hygieniska kvalitet, och oft a står balarna öppna under en 
längre ti d. Därför är KOFASIL ULTRA ett  mycket bra val för de som 
skördar ensilage avsett  för ti ll exempel får och hästar. Dessutom inne-
håller inte KOFASIL ULTRA några aggresiva syror vilket gör preparatet 
lätt  att  använda. 

KOFASIL ULTRA fungerar väldigt bra vid ensilering av grönmassa i korv.                                                                                                                     

• För hästar och idisslare

• Motverkar smörsyrajäsning 
och mögelti llväxt

• Opti mal foderhygien. Även 
vid svåra skördeförhållanden

• Mindre spill, högre smaklighet

Effektiv mot 

varmgång & mögel

Ensilering

Läs mer på: www.addcon.com



Tekniska Data

Innehåll:
Hexamin, Natriumnitrit (E250), 
Natriumbensoat (E211) och Natrium-
propionat (E281) 
Densitet: 1.16 - 1,18 g/cm3 

pH-Värde:  ca. 8.0 - 9.5 

Lagring:  
Lagras torrt, mörkt och svalt. 
(frostsäker ner till -15ᵒc). Oöppnad 
container är hållbar minst 2 år efter 
tillverkningsdatum.

Juridisk klassifikation:
Det aktiva innehållet i KOFASIL ULTRA 
finns med i EU regleringen (EC) 
Nr 1831/2003, kategori: Teknologiska 
tillsatser. funktionsgrupp: Konserve-
ringsmedel. 

Förpackningsstorlekar:
Fat: 200 liter
Container: 1000 liter
Bulk

Obs!
Ensilage behandlat med KOFASIL 
ULTRA får inte utfodras före 6v 
efter skörd. 
KOFASIL ULTRA är inte lämpligt till 
ensilage med Ts-halter över 70%. 
Till torrt ensilage >70% ts 
rekommenderar vi KOFASIL MAJS.

För mer information & produktdatablad  
besök vår websida www.addcon.com 
eller ring/maila oss.

www.addcon.com

KOFASIL® ULTRA Används outspädd med cirka 3-5 liter per ton,
beroende på skördeförhållande. KOFASIL ULTRA kan användas i grön-
massa med en ts-halt upp till 70%

Dosering
KOFASIL ULTRA appliceras direkt i pressen med pumputrustning. 
Observera att produkten inte får blandas med syrapreparat! Om du 
saknar pumputrustning så rekommenderar vi vår partner SILA:s pro-
dukter. Mer info hittar du på www.silaspray.de

Utmärkt för hästensilage
Det blir allt vanligare att utfodra hästar med ensilage. KOFASIL ULTRA 
avdödar effektivt klostridie och botulinumbakterier även vid höga 
vattenhalter.

Risker med storbals och korvensilering
Det finns en stor risk för feljäsning och mögelbildning i storbalar. 
Vattenhalten blir ojämn i balen eftersom att grönmassan inte blandas 
runt och packningen blir sämre än i en plansilo, vilket leder till att det 
finns mer syre kvar i grönmassan efter pressning. 
Detta kan leda till feljäsning, kondens och mögelbildning. Ensilaget har 
också ett sämre skydd mot yttre påverkan, då plasten lätt går sönder 
vid till exempel frakt eller vid angrepp av fåglar och gnagare.

Grönmassa i korv är i regel alltid väl hackat. Därför råder det inga akuta 
risker för mögelbildning så länge korven är oöppnad. Däremot tränger 
det lätt in syre i korven som kan orsaka mögeltillväxt efter att den öppnats.

Rekommendationer för en lyckad ensilering:

• Slå och pressa i bra väder, håll inte för låg stubbhöjd.
• Lagra balarna på en dränerad och hårdgjord yta.
• Plasta och transportera till lagringsplatsen direkt efter pressning.
• Håll fåglar, gnagare och andra djur borta från balarna.
• Undvik skador på plasten, tejpa direkt om skada skulle uppstå.

Appliceringsmängder:
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