
Kofa Protect 7.0
– stabilisering af vådfoder

Work smarter – not harder



Kofa Protec 7.0  
– optimerer kvaliteten af vådfoder

Kofa Protect 7.0 konserverer vådfoderet og forhindrer derved at foderet bliver fejlgæret. Kofa 
Protect 7.0 anvendes derfor i besætninger, hvor der lægges stor vægt på optimal foderkvalitet – og 
hvor målsætningen er mindst muligt tab af foderværdi.

De enkelte råvarer, som anvendes i foderblandingen, har som oftest forskellig hygiejne-status – de 
forskellige råvarer kan indeholde skadelige svampe og andre uheldige mikroorganismer. Når rå-
varerne opblandes i blandekar, bliver disse kim jævnt fordelt i hele foderblandingen. Alt foderet vil 
blive podet med de gærkulturer, som findes i råvarerne – med det resultat, at hele foderblandingen 
bliver fejlgæret. 

En fejlgæring betyder, at foderet mister foderværdi og det indebærer en forringet produktivitet hos 
dyrene.

Kofa Protect 7.0 konserverer foderet og sikrer foderhygiejnen i op til 24 timer. Vækst af gær- og 
skimmelsvampe bliver forhindret på grund af de aktive indholdsstoffer, som findes i Kofa Protect 
7.0 – og det betyder at foderkvaliteten bevares.

Virkemåde: Kofa Protect 7.0 indeholder aktive stof-
fer, som sikrer, at foderet forbliver stabilt – netop fordi 
de aktive stoffer hindrer gæringsprocessen i at finde 
sted. Når gæringsprocessen neutraliseres, sikres at 
der ikke bruges næringsstoffer på denne proces – og 
foderet bevarer derfor foderværdien. Væksten af gær 
og skimmelsvampe forhindres.

Succes’en med Kofa Protect 7.0 afhænger helt 
overordnet af gode hygiejnerutiner, god og fornuftig 
håndtering af råvarer, kvaliteten af råvarerne, vedli-
geholdelse/udskiftning af membraner og rutinemæs-
sig rengøring af blandetanke – samt at Kofa Protect 
7.0 tilsættes vandet allerede i begyndelsen af foder-
indtag.



Kofa Protect 7.0 i vådfodertanken – sikrer et sundt og stabilt foder

Kofa Protect 7.0 sikrer, at vådfoderet bevarer 
sin foderværdi – sikrer, at det er dyrene, som 
får gavn af foderets indhold af næringsstoffer. 
Søerne får mere energi – kan passe flere grise – 
og fravænningsvægten stiger…

Kofa Protect 7.0 tilsat vandet før 
foderindtag - forhindrer, at der an-
vendes næringsstoffer til udvikling 
af gær og skimmelsvampe.

Dette andet eksempel viser, hvor-
ledes foderet bevarer sit udseende 
og sit indhold – selv 3 timer efter 
udfodring.

Foder, som IKKE er tilsat  
Kofa Protect 7.0 vil i rigtigt 
mange tilfælde give grobund for  
udvikling af gær og skimmel-
svampe. 

Her ses et eksempel på, hvor-
ledes foderet kan udvikle sig 
allerede 3 timer efter udfodring.
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KOFA® TMR 26 liter

Kofa TMR tilskudsfoder - biologisk - 26 ltr - anven-

des ved stabilisering af TMR-blandinger og specielt 

fremstillet til foderblandinger, hvor der lægges stor 

vægt på optimal foderkvalitet.Kofa TMR anvendes, hvor der er problemer med 

fejlgæring og skimmelsvampe. Ved specifik udvæl-

gelse af de kemiske indholdsstoffer sikres, at kun 

de gavnlige mælkesyrebakterier kan udvikle sig i 

blandingerne.
De enkelte blandingskomponenter har ofte forskel-

lig hygiejne status - de kan indeholde skadelige 

svampe, gærkulturer og andre skadelige mikroor-

ganismer. Ved blanding i blandekar bliver disse kim 

jævnt fordelt i hele foderblandingen. Dette kan her-

efter let resultere i en fejlgæring i foderet, specielt 

i sommerperioden, hvor temperaturen er højere. 

En fejlgæring vil omgående resultere i, at foderet 

mister værdi som energikilde og i at der udvikles 

skadelige stoffer.

Sidste anvendelses-dato samt batchnr.: Se dunkens bagsideBrugsanvisning: Se dunkens bagside
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Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kofa 2 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰

Kofa Protect 7.0  – sådan sættes processen i gang:
Kofa Protect 7.0 tilsættes vådfodersuppen løbende for at hindre udviklingen af gær og skimmel-
svampe. I de første 14 dage tilsættes Kofa Protect 7.0 efter nedenstående tabel, idet tilsætningen 
angives i promille af den samlede fodersuppe.

Efter 14 dage tages en simpel gæringsprøve i en fuldstændig ren klar plastdunk. Dunken fyldes 
halvt med fodersuppen – tappet fra en udfodringsventil under udfodring. Dunken placeres ved 
stuetemperatur i 5 timer. Efter 5 timer må der ikke være tryk på dunken eller nogen form for bobler 
i fodersuppen.
Det er svært at sætte standard for doseringen i den efterfølgende periode, idet alle fodringsanlæg 
er forskellige og råvarerne har forskelligt indhold af gær og svampe. Derfor skal man regelmæs-
sigt lave den simple gæringsprøve og justere tildelingen løbende. 80% af alle besætninger kan 
efter indkøring køre stabilt med en tildeling på 2 promille.

Indstilling af medicinblander
For at opnå den ønskede antal promille Kofa Protect 7.0 i den samlede fodersuppe, skal medicin-
blanderen ved en given vandmængde indstilles således: 

Vand
Procent

Medicinblander indstilles på følgende så der tildeles xx promille  
1 promille 2 promille 3 promille 4 promille 5 promille 6 promille

95 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30

90 1,11 2,22 3,33 4,44 5,55 6,66

85 1,18 2,36 3,54 4,72 5,90 7,08

80 1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50

75 1,33 2,66 3,99 5,32 6,65 7,98

70 1,43 2,86 4,29 5,72 7,15 8,58

65 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24

60 1,67 3,34 5,01 6,68 8,35 10,02

55 1,82 3,64 5,46 7,28 9,10 10,92

50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

45 2,22 4,44 6,66 8,88 11,10 13,32

40 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00

35 2,86 5,72 8,58 11,44 14,30 17,16

30 3,33 6,66 9,99 13,32 16,65 19,98

25 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00


