
KOFASIL® MAJS N
Ett  ensileringsmedel som ger ett  mycket 
lagringsstabilt ensilage.  

När luft ens syre får kontakt med ensilaget försämras kvaliteten 
snabbt. Jäst och mögelsvampar växer ti ll i ensilaget och förbrukar 
mycket näring och kan dessutom bilda mykotoxiner. Den snabbt 
ökande mikrobiella akti viteten ger också en kraft ig värmebildning 
i ensilaget. 

Mest utsatt  för mögel och svampti llväxt är majsensilage med höga 
energi och ts-halter. Men även gräsensilage med höga ts och socker-
halter och torrt helsädesensilage kan behöva ti llsatser i form av 
svamp och mögelhämmare.

KOFASIL MAJS N innehåller natriumbensoat och kaliumsorbat som 
båda är mycket eff ekti va mot jäst och mögel. Ämnena används även 
som konserveringsmedel inom bageriindustrin.

Doseringen av KOFASIL MAJS N ligger mellan 1,5-2,5 l/ton och är 
därför lätt  att  applicera ti ll grönmassan. 

KOFASIL MAJS N har ingen karensti d, därför kan foder preparerat 
med produkten utf odras direkt eft er skörd.

                                                                                                                    

• Stoppar bildandet av jäst, 
mögel och mykotoxiner.

• Minimerar energiförlusterna

• Förbätt rar smakligheten 
och foderupptaget.

• Användarvänligt

Effektiv mot 

varmgång & mögel

Ensilering

Läs mer på: www.addcon.com



Tekniska Data

Innehåll:
Natriumbensoat (E211) 
Kaliumsorbat (E202) 
Densitet: 1.13 - 1,15 g/cm3

pH-Värde: ca. 8.0 - 9.5 

Lagring: 
Lagras torrt, mörkt, svalt och frost-
fritt. Oöppnad container är hållbar 
minst 2 år efter tillverkningsdatum.

Juridisk klassifikation:
Det aktiva innehållet i KOFASIL MAJS N 
finns med i  EU regleringen (EC) 
Nr 1831/2003, kategori: Teknologiska 
tillsatser. funktionsgrupp: Konser-
veringsmedel.

Förpackningsstorlekar:
Fat: 200 liter
Container: 1000 liter 
Bulk

KOFASIL® MAJS N  appliceras direkt vid skörd.
Från 1,5 l/ton till 3 l/ton beroende på ts-halt.

Dosering
KOFASIL MAJS N appliceras direkt i hacken med pumputrustning. 
Observera att produkten inte får blandas med syrapreparat! 
Om du saknar pumputrustning så rekommenderar vi vår partner 
SILA:s produkter. Mer info hittar du på www.silaspray.de 

Risker vid plansilo och korvensilering
För att slippa onödiga överraskningar i form av foderspill, höga 
cellhalter och fertilitetsproblem finns det några enkla råd att följa:

• Hacka och packa grönmassan väl.

• Använd kantplast och täck gärna med nät för att hålla undan
fåglar och gnagare.

• Se till att grönmassan håller en god hygienisk kvalitet vid iläggning.

Appliceringsmängder:

www.addcon.com
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