
GrasAAT

GrasAAT® PLUS

 Säkerställer snabb pH-sänkning

  Mycket effektiv mot jäst och mögel

 Förhindrar varmgång

 Bevarar sockret i ensilaget

  Kan användas till ytbehandling av silo

 Ger högre foderintag
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Ensilering

GrasAAT® PLUS 
Ensileringsmedel för alla typer av vall och helsädensilage

GrasAAT® PLUS är ett ensileringsmedel til förtorkat gräs i silo och 
rundbalar med 25 – 45  % torrsubstans. Kombinationen av myrsyra, 
propionsyra och bensosyra ger GrasAAT® Plus en mycket god effekt mot 
mögel och jäst. Flera försök har visat att myrsyra i kombination med 2% 
bensosyra och 9% propionsyra er effektivare mot jäst och mögel än myrsyra 
tillsammans med 20% propionsyra. 

GrasAAT® Plus är därför särskilt effektiv mot varmgång i silos efter öppning. 
I flera försök har GrasAAT Plus i tillägg varit medlet som mest effektivt har 
bevarat sockret i ensilaget.

GrasAAT® Plus är också lämplig till ytbehandling på silon för att reducera 
risken för mögel, men kan inte ersätta god packning. För att minska etsning 
och korrosion är en del av myrsyran med hjälp av natrium bunden till 
natriumsalter.

Jäsningskvalitet i silo
Utan ensileringsmedel och med GrasAAT®
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Utan ensileringsmedel Med GrasAAT®

NH3-N = g/kg N
Socker, mjölksyra och ättiksyra= g/kg TS

Å. T. Randby, NMBU 2020



G
RA

SA
AT

 P
LU

S_
pr

od
uc

t_
in

fo
_N

O
_0

92
1_

m
ab

r

Teknisk data 

Ingredienser: 
Myrsyra, natriumformiat, 
propionsyra, bensosyra 

och glyserol

Dosering:
3 – 5 liter / ton

Förpackning:
200 l fat 

1000 l IBC behållare
Lösvikt

GrasAAT® produkter får EJ blandas med 
KOFASIL® LP eller KOFASIL® Ultra pga 
stark gasutveckling. Skölj pump och 
munstycke med vatten mellan utbyte av 
produkter.

Varning:

Tid för farmgång och intagsindex
Utan ensileringsmedel och med GrasAAT®
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  Med myrsyra
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contact@addcon.com

ADDCON GmbH
Parsevalstraße 6,
06749 Bitterfeld-Wolfen, 
Germany
Phone: +49 228 91910-0
Fax: +49 228 91910-60
eMail: info@addcon.com




