
AIV® Ässä Na

AIV Ässä Na-produkten ger en effektiv ensilering samtidigt som den förhindrar eftervarmgång. AIV Ässä Na 
lämpar sig utmärkt för ensilering som kräver ett effektivt skydd mot bakterier, jäst och mögel. 

Mångsidig produkt som effektivt förhindrar eftervarmgång

AIV® – Inhemsk vägkost för framtiden



AIV® Ässä Na
AIV Ässä Na är en mångsidig och effektiv lösning för att 
förhindra eftervarmgång. Den höga syrahalten (84 %) sänker 
snabbt pH-värdet och begränsar jäsningen under ensileringen.

AIV Ässä Na innehåller rikligt med myrsyra (58 %) samt 
propionsyra (20 %) och kaliumsorbat (2,5 %) som fortsätter 
motverka jäst och mögel även efter att silon öppnats. 
Natriumformiat (5 %) minskar på produktens frätande 
egenskaper.

AIV Ässä Na förhindrar näringsförlust som orsakas
av aeroba mikrober bättre än då endast myrsyra används. Därför 
lämpar sig AIV Ässä Na utmärkt för ensilering som kräver ett 
effektivt skydd mot oönskade bakterier samt jäst och mögel. 

Dosering

Användningsområden
• Förtorkat vallensilage inkl. vallbaljväxter
• För hindrande av varmgång i blandfoder
• Helsädsensilage inkl. baljväxter och majs
• Krossad spannmål.
• Syrning av blötfoder för svin, särskilt om det 

behövs effekt mot jäst.

Leverans
• Förpackning: 30 l, 200 l, 1000 l, lösvikt. 
• Transport enligt VAK-bestämmelser

Ensilering med AIV Ässä Na kombinerar fördelarna med en 
begränsad jäsning och en utmärkt aerobisk stabilitet, vilka 
medför en minskad värmeutveckling i fodret då silon öppnas 
(Luke 2015). 

Inget 
ensilerings-
medel

AIV® 
Ässä Na

Torrsubstans % 24 24

pH 4,2 4,2

Ammonium-N, 
g/kg total-N

66 37

Socker*, g/kg ts 22 115

Mjölksyra, g/kg ts 99 42

Flyktiga fettsyror, 
g/kg ts

27 18**

Intagsindex 91 99

ME-index 94 102

Aerobisk stabilitet, dygn*** 4,3 8,2

*Socker mäts som vattenlösliga kolhydrater.
**Innehåller propionsyra 5,2 g/kg ts.
***Aerobisk stabilitet medför tiden det tar för 
värmeutveckling att börja i fodret efter att silon öppnats.

AIV®-ensileringsmedel är Nyckelflagga-produkter tillverkade i Finland och testade av Luke i finländska förhållanden.
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Ensilage

Gräsväxter 5 l/ton

Baljväxtdominerad 6 l/ton

Regnväder 7 l/ton

Krossad spannmål

Fukthalt 35–45 % 3 l/ton

Fukthalt 30–35 % 4 l/ton

Fukthalt 25–30 % 5 l/ton

Baljväxthaltig 5–6 l/ton

Blandfoder

Normal nivå 3 l/ton

Litet mer krävande 1-3 l/ton

Krävande situation 3-5 l/ton

Helsädsensilage

Korn, vete, havre, rågvete 5 l/ton

Majs 3–5 l/ton

Baljväxter 6 l/ton

Annat

Färskslagen vall 3 l/ton

Blötfoder för svin 0,5–1 l/1000 l blötfoder

Kontakta oss

Risto Välimaa 040 765 3404
ristovalimaa@eastman.com

Sami Saarikettu 050 409 9493
samisaarikettu@eastman.com

Saana Orkola 040 648 5672
saana.orkola@eastman.com

Produktinformation 020 710 8484
neuvonta@eastman.com

Order och leveranser 020 710 8499
tilaukset@eastman.com

Taminco Finland Oy är en del av Eastman Chemical Company. Varumärket AIV® är registrerat av Valio Oy.
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