
KOFASIL® Ultra New
– sikker ensilering af græs

Holdbar og stabil ensilage
– uden varmedannelse

KOFASIL® Ultra New er en ensilerings-saltopløsning, der er specielt 
udviklet til de høje krav der stilles til effektiv ensilering. Gennem de nøje 
udvalgte kemiske virkestoffer sikres ikke alene muligheden for en god 
ensileringsproces, men samtidig reduceres også risikoen for eftervarme 
og skimmelsvampe.  

KOFASIL® Ultra New virker både imod klostrider/smørsyredanner 
(medfører fejlgæring), listerie og koliforme kim, men også mod gær- og 
skimmelsvampe (medfører eftervarme ved åbning). 

Med KOFASIL® Ultra New kan man honorere alle de krav der stilles til 
et ensileringsmiddel. Med en dosering på 2-3 ltr. pr. ton grønmasse er de 
fleste ensilager beskyttet mod ovennævnte. Resultatet er en holdbar og 
stabil ensilage, som ikke taber næringsværdi henover sæsonen.

KOFASIL® Ultra New er særdeles brugervenlig, da den ikke er korrosiv 
eller aggressiv. For at sikre en høj foderkvalitet, behandles såvel ensila-
gestakke som wrapballer med KOFASIL® Ultra New.

•  Mindre fodertab og  
høj foderoptagelse

•  Forhindrer fejlgæring 
og eftervarme 

•  God foderhygiejne 
også ved svære 
ensileringsbetingelser

• Også til balleensilage

•  Anvendt igennem 
flere år i det øvrige 
Skandinavien

Work smarter – not harder



Doseringsmængde 
Anvendelsesmængde for KOFASIL® 
Ultra New
KOFASIL® Ultra New skal bruges 
ufortyndet med en mængde på 2-3 ltr. 
pr. ton grønmasse. Ved en rundballe på 
500 kg. skal der derfor bruges mellem 
ca. 1-1,5 ltr. KOFASIL® Ultra New kan 
anvendes op til et TS indhold på 60% i 
baller. Ved høj TS mellem 50-60% øges 
doseringen til 3 ltr. pr. ton grønmasse.

Dosering
KOFASIL® Ultra New skal doseres di-
rekte ved snitter/pressen med et godt 
doseringsanlæg. Vi anbefaler dose-
ringsanlæg fra vores partner SILA 
GmbH, Bitterfeld. Dette anlæg vil kun-
ne anvendes sammen med alm. ensi-
leringsteknik. 

Vigtigt: KOFASIL® Ultra New be-
handlet ensilage må først åbnes efter 
en lagring på 6 uger. Balle ensilage 
med en TS% over 60 skal behandles 
med KOFA GRAIN® – pH5 – med en 
dosering på 5 ltr. pr. ton grønmasse

Kvalitets ensilage  
Ingen risiko for dårligt foder 
Flere og flere forstår vigtigheden af fod-
ring med hygiejnisk grovfoder af god 
kvalitet. Virkemåden for KOFASIL®  
Ultra New tilfredsstiller dette, også ved 

fugtig ensilage, sådan at der ikke dan-
nes klostridier, til hvilke også botulisme 
dannelserne hører.  

Vejen til hygejnisk ensilage
På grund af en række tekniske forhold 
har balleensilage i forhold til traditionel 
ensilage en større fare for manglende 
foderhygiejne og ensileringssucces. I 
modsætning til ensilering med snitter 
bliver foderet ikke kortsnittet. Derved 
bliver forskelle i fugtighed ikke udlignet 
ved opblanding, og ensilagen bliver 
ofte heller ikke presset så godt sam-
men som i en silo. Dertil kommer den 
store overflade foderet i ballerne har, 
der giver et større luftskifte, mere kon-
densvand under folien og større fare for 
beskadigelse af folien under transport 
og opbevaring. Gæring og skimmeldan-
nelse er derfor oftere forekommende i 
balleensilage.  

En del af disse risici gælder også for 
ensilering i stakke. Hertil kommer den 
ekstra indtrængning af luft i stakkene 
efter åbning, når ensilagen skal fodres 
op. Dette sker når kuldioxid fra stakken 
kan trænge ud efter åbning.

Generelle anbefalinger for at få 
god ensilage: 
- rettidig slåning – ikke for dybt. 

- bjergning af ensilage uden jord,   
græsrester fra tidligere m.m.  

- hurtig snitning, sammenkøring og 
afdækning. 

- ren og tør lagringsplads, med beskyt-
telse mod mus og fugle.  

- undgå beskadigelse af afdækningen.

Tekniske data 
Indhold: Hexamin, Natriumnitrit, Natri-
um-benzoat kaliumsorbat og Natrium-
propionat.

Vægtfylde: 1,16-1,18 g/cm3

pH-værdi: ca. 8,0-9,5

Lagring: Tørt og køligt (froststabil til 
-15°C) og mørkt. Undgå direkte sollys. 
Uåbnede tønder i original emballage er 
holdbar i min. 2 år efter produktionsdato.  

Emballage:  Container (1000 l.)  
Bulk (over 10.000 l.) 

Fodermiddel kategorisering: KOFA-
SIL® Ultra New virkemidler er i EU ka-
tegoriseret som tekniske hjælpemidler, 
Funktions-gruppe ensileringsmidler VO 
1831 / 2003. 

I DK betegnes det som ensileringsmid-
del. 
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