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Ensilering

KOFA® ULTRA 
är ett ensileringsmedel till rundbalar och  
plansilo med 30 – 65% TS.

KOFA® ULTRA har ett högt innehåll av både natriumnitritt och hexamety-
lentetramin vilka är mycket effektiva mot anaerobiska bakterier och spo-
rer i fodret (både klostridia och listeria). Medan syrabaserade ensilerings-
medel verkar indirekt via lågt pH och syrahämning av bakterierna gör 
natriumnitritt och hexametylentetramin i KOFA® samma jobb med att 
knäcka både smörsyrabakterier och sporer. 

Samtliga ämnen fungerar också mot entero- och listeriabakterier.  
KOFA® ULTRA innehåller natriumbensoat och natriumpropionat. Efter att 
pH:n sjunkit pga mjölksyrafermentering kan bensoat- och propionatsal-
terna från KOFA® ULTRA gå över til syraform. Dette ger ensilaget betyd-
ligt bättre stabilitet till hela utfodringsperioden. Det tar längre tid innan det 
blir varmgång och mögel efter öppning av silon. 

Rundbalar tillsatt KOFA® ULTRA rekommenderas också till hästar då de 
är extra känsliga för mögel i foder. Användning av KOFA® ULTRA ger ett 
bättre ensilage med bra smaklighet och högre energi- och proteininnehåll 
än ensilage utan ensileringsmedel. Ensilage med KOFA® ULTRA har ock-
så ett betydligt lägre innehåll av smörsyrasporer än ensilage utan ensile-
ringsmedel. KOFA® ULTRA är varken korroderende eller ätsande.

KOFA® ULTRA
   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
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Teknisk data 

Innehåll:
Natriumnitritt

Hexametylentetramin
Natriumbensoat

Natriumpropionat

Dosering:
3,5 – 5,5 liter/ton  

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

Emballage:
1000 liter IBC container

KOFA® ULTRA får aldrig blandas med 
syraprodukter då det ger kraftfull gas-
utveckling! Skölj pump och munstycken 
med vatten mellan produktutbyten.

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

Rundbalar eller plansilo som tillsätts 
KOFA® ULTRA rekommenderas minst 4 
veckor (hellst 6 - 8 veckor) karens före 
utfodring.

Varning:

Cert 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

contact@addcon.com
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