
KOFA
®

Ensilering

KOFA® LP 
Ett ensileringsmedel till ensilage  
med ts-halt upp till 35% 
 
KOFA® LP är ett ensileringsmedel till rundbalar och plansilo med 20 – 
35% TS. KOFA® LP har ett högt innehåll av både natriumnitritt och 
hexametylentetramin vilka är mycket effektiva mot anaerobiska bakte-
rier och sporer i fodret (både klostridia och listeria). KOFA® LP innehåller 
även natriumbensoat som effektivt begränsar tillväxt av jäst och mögel. 
KOFA® LP innehåller även natriumbensoat som effektivt begränsar tillväxt 
av jäst och mögel.

Medan syrabaserade ensileringsmedel verkar indirekt via lågt PH och 
syrahämning av bakterierna gör natriumnitritt och hexametylentetramin 
i KOFA® samma jobb genom att knäcka både smörsyrabakterier och  
sporer. Samtliga ämnen fungerar också mot entero och listeriabakterier. 

Användningen av KOFA® LP ger ett ensilage med högre socker- och pro-
teininnehåll och bättre smaklighet jämfört med ensilage utan ensilerings-
medel. Ensilage med KOFA® LP har också ett betydligt lägre innehåll av 
smörsyrasporer än ensilage utan ensileringsmedel. KOFA® LP är varken 
korroderende eller ätsande.

KOFA® LP
   Minimerar sporproblemen i ensila-

ge med låg ts-halt

   Effektiv mot sporer, mögel och jäst

   Hämmar varmgång

   Säkerställer hög kvalitet för hela 

utfodringstiden

   Ökar foderintag och produktion

   Varken frätande eller korrosivt

 

Ensi ler ingsmedel  

med bra ef fekt  för  

ba lar  och plans i lo



Teknisk data 

Innehåll:
Natriumnitritt

Hexametylentetramin
Natriumbensoat

Dosering:
2,0 – 4,0 liter/ton  

(lägst dosering vid optimala  
förhållanden och ts-halt 30 – 35%)

Emballage:
1000 liter IBC container

bulk

KOFA® LP får aldrig blandas med sy-
raprodukter då det ger kraftfull gasut-
veckling! Skölj pump och munstycken 
med vatten mellan produktutbyten. 

På grund av gasrisker får KOFA® LP 
inte användas i tornsilor eller i plansilos 
inomhus. 

Rundbalar eller plansilo som tillsätts 
KOFA® LP rekommenderas minst 4 ve-
ckor (hellst 6 - 8 veckor) karens före ut-
fodring.
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rCert i f icat ion
ADDCON – 
EU-hygiene regulation 183 / 2005: 
α-Nr. Bitterfeld: DE ST 100033, DE ST 100024
α-No. Porsgrunn: α NO 10050081
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