Fris voer aan het voederhek !!!
Samen met de omgevingstemperatuur stijgt tijdens de zomermaanden
ook het risico op broei van het voer aan het voederhek en in de kuil.
Tijdens het mengen van het TMR rantsoen komt er enorm veel zuurstof
bij het ruwvoeder. In deze zuurstofrijke omgeving ontwikkelen
schimmels zich in een razend tempo, wat tot een hogere temperatuur
van het rantsoen leidt. Door de wilde gistvorming is er veel minder
energie beschikbaar voor de koeien. Een temperatuurstijging van 15
graden geeft al snel een verlies van 4% aan droge stof. Broei leidt tot
minder voederopname en dus tot minder melkproductie of groei.
Het gebruik van organische zuren kan de groei van bacteriën, gisten en schimmels remmen zodat broei kan voorkomen
worden. De energiewaarde van het voermengsel blijft zo goed op peil. Daarenboven zorgen bepaalde organische zuren
voor een frisse smaak in het voer wat een verhoogde voederopname tot gevolg heeft.
TMR-STABIL is een mengsel van sorbinezuur, calciumpropionaat en zout opgemengd met tarwemeel.
Het is een veilig en gemakkelijk te doseren en in te mengen product.
Op vraag kan het ook ingemengd worden in de krachtvoermengeling die we voor u maken zodat u het niet apart in de
mengwagen hoeft te doseren.

Eigenschappen van TMR-STABIL :
-

Voorkomt broei aan het voederhek dus meer VEM en DVE beschikbaar voor de koeien
Stimuleert de voederopname
Eenvoudig toe te passen
Niet corrosief
Ook te gebruiken om de toplaag van de kuilen te behandelen tijdens het inkuilen

Gebruik :
TMR : 2 kg/ton gemengd rantsoen bijvoegen in de mengwagen. Het product
toevoegen als er al een deel in de mengwagen aanwezig is, en dat er nog
voldoende mengtijd overblijft.
Toplaag bij inkuilen : 0,5 kg/m2
Op vraag inmengen in uw krachtvoermix volgens dagelijkse KV-gift.

Verpakking : Zakken 25 kg (1000 kg/palet)
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