
Eastman™ Propcorn NC

Eastman Propcorn NC är ett mångsidigt ensileringsmedel, som lämpar sig speciellt för att förhindra 
mögel i hö, halm och något torr krossad spannmål. 

Maskinvänligt alternativ för att förhindra mögel

Eastman Animal Nutrition
Transforming insights into solutions.



EastmanTM  Propcorn NC
Eastman Propcorn NC innehåller en stor mängd propionsyra 
(73 %), som är ett effektivt ensileringsmedel mot jäst 
och mögel. Eastman Propcorn NC (Non-Corrosive) är ett 
maskinvänligt alternativ för ensilering, eftersom produkten 
korroderar metall mycket mindre än traditionella medel som 
innehåller endast propionsyra. Ammoniumpropionat (21 %) 
minskar på produktens frätande egenskaper. 

Eastman Propcorn NC för ensilering av hö:
• Motverkar värmeutveckling efter att balen har öppnats.
• Minskar förlusten av torrsubstans under ensilering.
• Minskar mängden jäst och aeroba bakterier.
• Bibehåller en naturlig färg på höet och minskar   
 dammbildning.

I ett test valde hästar hellre Eastman Propcorn NC-ensilerat 
hö framom hö ensilerat utan ensileringsmedel (Luke 2010).

Hösilage (inplastat)

Fukthalt 16–20 % 5–6 l/ton

Fukthalt 20–60 % 7–8 l/ton

Krossad spannmål

Fukthalt 16–18 % 3,5 l/ton

Fukthalt 18–30 % 5 l/ton

Ensilage

Ytbehandling av ensilage 0,5–1,0 l/m2

Utöver hösilage lämpar sig Eastman Propcorn NC även 
för halm för att minska risken för mögelbildning. Om 
fukthalten på halmen är över 20 % rekommenderar vi att 
balarna plastas in.

Användningsområden
• Hösilage (fukthalt under 60 %).
• Krossad spannmål (fukthalt under 30 %).
• Halm (om fukthalten är över 20 %,  
 rekommenderas plastinslag).
• Ytbehandling av ensilage, för att motverka mögel.

Leverans
• Förpackningsstorlekar: 200 l
• Kräver ej transport enligt TFÄ-bestämmelser.

Dosering
Säkerställ skydd mot jäst och mögel med rekommenderad 
dosering och skydd mot luft. Eastman Propcorn NC ger 
förbättrad stabilitet efter att silon öppnats.

Vid ensilering av något torr krossad spannmål  
(fukthalt 16–25 %) har Eastman Propcorn NC i test 
(Luke 2010 och 2014) uppvisat märkbart bättre stabilitet 
efter att silon öppnats. Bättre stabilitet medför att 
spannmålen inte värms upp och att mögel inte bildas 
inom normal förbrukningstid.

Stabiliteten på fullfoder bestäms utifrån råvarans 
mikrobiologiska kvalitet. Eastman Propcorn NC som tillsatts 
i spannmål (fukthalt 16–25 %) före krossning förbättrade 
märkbart stabiliteten på fullfodret som gjorts på spannmålen 
och förhindrade värmeutveckling (Luke 2010).
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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.

Taminco Finland Oy 
Typpitie 1, PB 1001, 
90601 Uleåborg

www.AIV.fi
www.eastman.com


