
KOFASIL® LP
Ett  ensileringsmedel med säker eff ekt på Klostridier 
& Listeria. Anpassat för gräs, klöver & helsädesensilage. 

Med KOFASIL LP kan man säkerställa en god ensilagekvalitet, även 
vid de ti llfällen då det är svårt att  få en ti llräcklig förtorkning av 
grönmassan. Skördeti dpunkten är vikti g för att  få det näringsinne-
håll man eft ersträvar, men tyvärr sammanfaller dett a inte allti d med 
opti malt väder. 

När man använder syror som ensileringsmedel ökas pressvatt enav-
gången i grönmassan, eft ersom syror gör att  cellerna kollappsar och 
vätskan i cellerna frigörs. Med KOFASIL LP slipper man denna eff ekt 
och får på så vis mindre förluster vid ensilering av våtare grönmassa. 

Sammansätt ning av KOFASIL LP gör att  den passar bäst i ensilage 
med lägre ts-halter. Från direktskördat upp ti ll 35 % ts. I denna typ 
av ensilage är det framför allt enterobakter, listeria och klostridier 
som är det stora problemet. Av den anledningen är halterna av 
nitrit och hexamin högre i KOFASIL LP än i Kofasil Ultra K, däremot 
är halten av natriumbensoat lägre eft ersom jäst och mögel inte är 
något större bekymmer i dessa ensilage. 

Vid utf odring med ensilage behandlat med KOFASIL LP gäller 4 veckors 
karens från skördeti llfället.

Ensilering

• Minimerar sporproblemen 
i ensilage med låg ts-halt

• Passar bäst i plansilo

• För svåra ti ll medelsvåra 
ensilerings-förhållanden

• Marknadens eff ekti vaste 
ensileringsmedel mot 
Klostridier och Listeria

• Doseringen påverkas ej 
av andelen baljväxter

• Ger upp ti ll 25% mindre 
pressvatt en-förluster 
jämfört med syror

• Varken frätande eller 
korrosivt

Mer innehåll,

bättre effekt

Läs mer på: www.addcon.com
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Grönmassa Ts-Halt Dosering

goda förhåll. sämre för.*
Gräs / Rajgräs <25% 2,5 3,0

25-30% 2,0 2,5
30-35% 2,5 3,0

Helsäd <25% 3,0 3,5
25-35% 2,5 3,0

Klöver, Klöver / Gräs <25% 2,5 3,0
25-30% 2,0 2,5
30-35% 2,5 3,0

Lusern, Lusern / Gräs 25-30% 2,5 3,0
30-35% 2,0 2,5
35-40% 2,5 3,0

Extensivgräs (gamla vallar) <25% 3,0 3,5
25-35% 2,5 3,0

Doserings tabell för KOFASIL® LP
Liter per ton Grönmassa

* tex. Förtorkningstid mer än 2 dagar.

Doseringsteknik
KOFASIL LP skall tillsättas i samband med hackning i fält. KOFASIL LP 
är varken frätande eller korrosiv, den fungerar i alla väl fungerande 
doseringsutrustningar. Om ni saknar doseringsutrustning rekom-
menderar vi vår partner SILA GmbH, Bitterfeld. www.silaspray.de. 

OBS! Varmgång
Vid högre ts-halter uppstår ofta problem med varmgång. När ts-halten 
överstiger 35% rekommenderar vi KOFASIL ULTRA K eller KOFASIL 
MAJS N, som ger ett bra skydd mot jäst och mögel.

Tekniska Data

Innehåll:
Natriumnitrit (E 250), Hexamin,
Natriumbensoat

Volymvikt: 1,20 – 1,23 g / cm3

pH-Värde:  8-10

Lagring:
Förvaras torrt, mörkt och svalt 
(froststabilt till -20°C ).  KOFASIL LP 
kan lagras minst 24 månader från 
produktionsdag, i oöppnad original-
förpackning

Juridisk klassifikation:
Samtliga ingredienser i KOFASIL LP är 
notifierade som tekonologiska tillsatser, 
i kategorin ensileringsmedel enligt EUs 
förordning VO 1831 / 2003

Förpackningar:
Fat: 200 liter
Container: 1000 liter
Bulk

Obs!
Ensilage behandlat med KOFASIL LP 
Får ej utfodras tidigare än 4 veckor 
efter skördetillfället.
KOFASIL LP får ej blandas med syror!

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

Swedish Agro AB
Box 833
SE-391 28 KALMAR
Tel: 0480-611 00
E-post: info@swedishagro.se 
www.swedishagro.se




