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GrasAAT ensileringsmidler til
økologisk grasproduksjon!
GrasAAT er en serie maursyrebaserte ensileringsmidler produsert ved
ADDCON Nordic AS sin fabrikk i Porsgrunn. Sortimentet utvides og
GrasAAT EC og SX lanserer som et tilbud til økologisk grasproduksjon!
GrasAAT-midlene har gitt gode resultater, også i nye forsøk med surfôr til
lam. Forskjellen mellom surfôr med og uten syre ble stor da rundballen lå åpen mer enn ½ uke. Rundballer med GrasAAT Plus ga høyere
fôropptak og økt tilvekst. Når fôret var ferskt ga surfôret tilsatt GrasAAT
en tilvekst økning på 22 %. Ved bruk av «gammelt»
surfôr var forskjellen hele 52 % mellom surfôr med og uten syre!
Den økte forskjellen skyldtes at surfôret uten ensileringsmiddel ble
forringet i fôrverdi den uken fôret lå eksponert for luft (se figur 1).
160
140

Fersk surfôr mindre enn
½ uke Uten

120
100

Fersk surfôr mindre enn
½ uke Med syre

80

“Gammelt” surfôr mellom
½ og 1 uke Uten

60
40

“Gammelt” surfôr mellom
½ og 1 uke Med syre

20
0
Tilvekst, g / dag

Figur 1: Daglig tilvekst (g/dag) ved bruk av ferskt (under ½ uke) eller «gammelt» (½ - 1 uke) surfôr,
med og uten syremiddel (Randby et al. UMB, 2012. Sau og Geit nr3-2015).

Green Chemistry

GrasAAT® EC

Ingredienser:
Maursyre, natriumformiat.

GrasAAT EC er et nytt ensileringsmiddel i 2016 som kommer i tillegg til de
velprøvde og vel dokumenterte midlene GrasAAT Lacto og GrasAAT Plus.
Da regelverket ikke lenger godkjenner bruk av laktose i ensileringsmidler til
økologisk bruk var det et behov for et produkt tilsvarende bruksområdet til
GrasAAT Lacto. GrasAAT EC lanseres som et ensileringsmiddel tilpasset
kravene for økologisk grasproduksjon og passer optimalt til direkte høstet
gras med opptil 30 % tørrstoff. Kombinasjonen av maursyre og natriumformiat
fremmer de positive effektene av maursyra og gir en rask senkning av pH i
engvekstene, i tillegg til at middelet er mildere å håndtere enn ren maursyre.

Volum vekt:
1,28 kg/ liter

GrasAAT® SX

Ingredienser:
Maursyre, natriumformiat,
propionsyre og sorbinsyre

GrasAAT SX er velegnet til gras med et høyt tørrstoffinnhold, opptil ca. 55
% tørrstoff. Bruksområdet til GrasAAT SX er derfor også noe større enn for
GrasAAT Plus. I tillegg vil GrasAAT SX være et godt egnet ensileringsmiddel
for helgrøde av korn. Kombinasjonen av maursyre, propionsyre og
sorbinsyre gir en rask senkning av pH i engvekstene og samtidig en god
beskyttelse mot gjær og muggsopp. Valg av ingredienser gjør det mulig å
bruke GrasAAT SX både til konvensjonell og økologisk grasproduksjon.
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Silo og rundballer
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Silo og rundballer

GrasAAT Plus
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GrasAAT EC

Silo og rundballer- økologisk landbruk

®

GrasAAT SX

Green Chemistry

Volum vekt:
1,24 kg/ liter
Dosering:
3-5 liter pr tonn
Emballasje:
25 liter kanner
200 liter fat
1000 liter IBC container

GrasAAT ®

SX

Tørrstoffprosent i graset

Emballasje:
25 liter kanner
200 liter fat
1000 liter IBC container

GrasAAT ®

EC

Velg rett GrasAAT – produkt:

Dosering:
3-5 liter pr tonn

Silo og rundballer
- økologisk landbruk
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