
Eastman™ Propcorn Plus

Eastman Propcorn Plus är ett säkert och kostnadseffektivt val för ensilering av fullkorns- och krossad spannmål.

Starkt val för att motverka mögel

Eastman Animal Nutrition
Transforming insights into solutions.



Eastman™ Propcorn Plus
Eastman Propcorn Plus är ett kostnadseffektivt val för 
ensilering av såväl fullkorns- som krossad spannmål. 
Den höga propionsyrahalten (94 %) motverkar jäst- och 
mögelbildning speciellt i torrare (fukthalt under 30 %) 
spannmål, vilket förhindrar mjölksyrajäsning i fodret.

För fullkornensilering rekommenderar vi att spannmålens 
fukthalt är under 25 %, eftersom en högre fukthalt kräver 
mer propionsyra, vilket i sin tur medför högre kostnader. 
Obs! Öka doseringen med 1–1,5 liter/ton spannmål, om 
förvaringstiden är över 6 månader eller om spannmålen 
mals eller krossas till före ensilering. 

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

Lukes test för ensilering av halm (2015) visade att 
det är möjligt att få perfekt halm även då den är våt 
(fukthalt 20–50 %), då halmen behandlades med 
Eastman Propcorn Plus-ensileringsmedel (ca 8 l/ton) 
och balarna plastades in (6 lager).

Fullkorn ensilering

Fukthalt under 16 % 6 l/ton

Fukthalt 16–18 % 6,5 l/ton

Fukthalt 18–20 % 7,5 l/ton

Fukthalt 20–22 % 9 l/ton

Fukthalt 22–24 % 10,5 l/ton

Fukthalt 24–26 % 12 l/ton

Fukthalt 26–28 % 13,5 l/ton

Fukthalt 28–30 % 15 l/ton

Krossad spannmål

Fukthalt 16–18 % 3 l/ton

Fukthalt 18–30 % 4 l/ton

Hösilage (inplastat)

Fukthalt 16–20 % 5 l/ton

Fukthalt 20–60% 7 l/ton

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

Leverans
• Förpackningsstorlekar: 30 l, 200 l, 1000 l
• Levereras enligt TFÄ-bestämmelser. 

Dosering
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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
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