
Kofa Protect 7.0
Stabilisering af TMR blandinger

Stabilt foder – også i sommerperioden

TMR-Blandinger er meget let fordærvelige. Den intensive kontakt 
med oxygenet i luften ved blanding i fodervognen fremmer den 
hurtige forgæring og dannelsen af skimmel. Foderet taber næ-
ringsværdi og bliver mindre appetitligt for køerne. Foderoptagel-
sen falder og derved mistes der mælkeydelse.

Kompakt fuldfoder er meget følsom over for mikrobiel forurening. 
Kompakt fuldfoder, som indeholder vand, er et perfekt vækstme-
die for mange forskellige mikroorganismer. Gæringen i foderet vil 
hurtigt udvikle og sprede sig i foderet, hvorved foderet bliver uap-
petitlig, mister foderværdi, ligesom der tabes mange næringsstof-
fer til skade for køernes produktion og sundhed.

Uanset omhyggelighed og god hygiejne kan det være svært at 
undgå mikrobiel forurening – især i de varme perioder. 

Kofa Protect 7.0  virker effektivt mod gær og skimmel, og holder 
TMR-blandingen og kompakt fuldfoder hygiejnisk, friskt, appetit-
ligt og rig på næring. Praktiske erfaringer viser 10-15% forbedrin-
ger på foderværdien på korrekt dosering.

• LILLE DOSERING

• ØKONOMISK FORDELAGTIG

•  BESKYTTER MOD NÆRINGSTAB OG FORDÆRV

• KRAFTIG EFFEKT MOD GÆR 

• ANVENDELSESVENLIG 

• IKKE FARLIGT GODS

Work smarter – not harder
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DOSERING 
TMR-Blandinger
1-3 liter Kofa Protect 7.0 pr. ton fo-
derblanding.
Vores anbefalinger er mindste an-
befalinger for anvendelse. Iblanding 
af Kofa Protect 7.0 i TMR-blandin-
gen eller det kompakte fuldfoder 
skal gøres omhyggeligt, og der kan 
ikke forventes en selv-opblanding 
på grund af produktets dampfase.

Den nøjagtige dosering afhæn-
ger af den aktuelle forurening af 
foderet. Derfor kan den nøjagtige 
dosering variere fra besætning til 
besætning, og kan kun findes ved 
afprøvning i praksis. Start med mi-
nimum dosis og øg doseringen ind-
til det ønskede resultat forekommer, 
hvorefter doseringen holdes stabil. 
Vær opmærksom på anbefalinger-
ne i doseringen på produktet.

Regelmæssig rengøring og desin-
fektion i forbindelse med tildeling 
af Kofa Protect 7.0 kan være en 
fordel. Gær og andre skadelige mi-
kroorganismer dræbes og hindres 
derved i at formere sig og have 
stofvekselaktivitet.

EFTERVARME  
Ingen risiko for dårligt foder
Energirigt foder er fortrukne vækst-
områder for mikroorganismer, her-
under gær. I ensilage og TMR-blan-
dinger formerer de sig hurtigt på 
grund af blandingen med luft og 
forbruger bl.a. sukkeret i foderet. 
Derved bliver foderet varmt og ta-
ber yderligere energi – og appetit-
ligheden hos dyrene falder.

Gærforureningen i kompakt fuldfo-
der kan være voldsom. Det skyldes 
tilsætning af vand. Gæringen kan 
udvikles meget hurtigt og kraftigt, 
hvilket kan medføre et dramatisk 
fald i foderoptagelsen, hvilket igen 
vil medføre alvorlige konsekven-
ser for produktion, reproduktion og 
sundhed.

Opbevaring/Holdbarhed: Kø-
ligt, frostfri og tørt, beskyttes mod 
direkte sollys. Holdbar i 2 år fra 
påfyldning.
Emballage: Container
Indhold: 1115 kg netto (ca. 1000 L)

TEKNISKE DATA 
Sammensætning: Propylenglykol, 
isomaltulose, vegetabilsk rå glyce-
rin (80%) 

Indholdsstoffer: 0% Råprote-
in, 1% Råfedt, 0% Råfibre, 7,0% 
Råaske, 6,9% Natrium, 0% ly-
sin, 0% methionin, samlet sukker 
(beregnet som saccharose) 52,7% 
fugtighed: 4,8 MJ ME/kg 

Tilsætningsstoffer:
Teknologiske tilsætningsstoffer:
1a700 555.000 mg/kg (HPCL) 
1)- Natriumformiat 100.000 mg/kg 
HCLC) 1)
Sensoriske tilsætningsstoffer: 
Myresyre 19.800 mg/kg (HPLC)1)

Dosering: TMR blanding / Foder: 
1 - 3 liter pr. tons.

Anvendelse: Gennem den stærkt 
hæmmende virkning af indholds-
stofferne på især gær og skimmel-
svampe egner Kofa Protect 7.0 sig 
godt til hindring af den mikrobielle 
nedbrydning i TMR rationer og 
vådfoder.
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