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GrasAAT är samlingsnamnet på Addcons syrabaserade ensileringsmedel
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• För vall och helsäd
• Dosering 3-5 Iiter/ton
• lnnehåller Sorbinsyra
• Klassad som irriterande
(ej frätande)
• Väldokumenterad
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Läs mer på: www.addcon.com

Doserings tabell för GrasAAT SX
Liter per ton Grönmassa
Grönmassa

Ts-Halt

goda förhåll.

sämre för.*

Gräs / Rajgräs

<28%

4,0

5,0

28-38%

3,0

4,0

>38%

4,0

5,0

<28%

4,0

5,0

28-38%

3,0

4,0

>38%

4,0

5,0

Gräs / Klöver

<28%

5,0

6,0

(<25% Klöver)

28-38%

4,0

5,0

>38%

5,0

6,0

Klöver, Klöver / Gräs

<28%

6,0

7,0

(>25 % Klöver)

28-38%

5,0

6,0

>38%

6,0

7,0

Helsäd

* tex. Förtorkningstid mer än 2 dagar.

Dosering

Tekniska Data
Innehåll:
Myrsyra, Natriumformiat, Propionsyra
och Sorbinsyra
Volymvikt: 1,222 - 1,246 g I cm3
pH-Värde: ca. 3,3 - 3,8
Lagring:
Förvaras torrt, mörkt och svalt (frost-
stabil till -1ooᵒc) skyddas mot direkt
solljus. GrasAAT® SX kan lagras minst
60 månader från produktionsdag, i
oöppnad originalförpackning.

Juridisk klassifikation:
Samtliga ingredienser i GrasAAT®
SX är notifierade som teknologiska
tillsatser, i kategorin ensileringsmedel
enligt EUs förordning VO 1831 I 2003.
Förpackningar:
Fat: 200 liter
Container: 1000 liter
Bulk

Doseringsteknik

GrasAAT SX skall tillsättas i samband med skörd i fält. GrasAAT SX kräver en doseringsutrustning som klarar syrabaserade ensileringsmedel. Om ni saknar doseringsutrustning rekommenderar vi vår partner SILA GmbH,
Bitterfeld. www.silaspray.de

OBS! Varmgång

Vid högre ts-halter uppstår ofta problem med varmgång. När ts-halten överskrider 55% rekomenderar vi
GraasAAT Corn som ger ett bra skydd mot jäst och mögel. Detta gäller även när man inte erhåller någon
ensileringsprocess i materialet.
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