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Korkea maitotuotos on suorassa yhteydessä rehun 
maittavuuteen.Korkeatuottoisen lehmän on saatava 
tuotosvaiheensa mukaisesti oikean tyyppistä rehua. 
Näin lehmien perinnöllinen tuotospotentiaali pystytään 
käyttämään tehokkaasti hyväksi. Rehun korkea 
hygieeninen laatu on sekä ravitsemuksellisesti sekä 
eettisesti erittäin tärkeä asia.

Feedtech TMR stabilizer on seosrehun komponentti. 
Koostumuksensa ansiosta sillä on hiivoja ja homeita 
ehkäisevä vaikutus, näin se estää seosrehun 
lämpenemistä ruokintapöydällä ja välivarastossa ennen 
rehun syöttöä.

Artno:  94780780 215 L  (240 kg)
 89808780 20 L  (22 kg) 

Feedtech TMR stabilizer 
tasapainottaa appeen laatua, 
sen ollessa ruokintapöydällä.

Feedtech TMR stabilizer
Estää tehokkaasti seosrehun lämpenemisen



Tasaa seosrehun laatua 
Kun säilörehusiilo avataan ja rehua sekoitetaan, rehun 
joukkoon sekoittuu happea. Happipitoisuus aktivoi hiiva- ja 
homesienten toiminnan, rehu alkaa lämmetä. Lämpenemisen 
myötä rehun ravintoainetappiot nousevat suuriksi ja rehun 
maittavuus kärsii. Tämä kaikki vaikuttaa maitotuotokseen. 
Erityisesti seosrehutiloilla jossa rehua sekoitetaan, valmiin 
appeen lämpenemisriski ruokintapöydällä on suuri, varsinkin 
lämpimänä aikana.

Tuottaaksemme korkealuokkaista maitoa on tärkeää pitää 
appeen laatu korkeana, sekoituksesta aina siihen asti kun 
se on eläimen ruuansulatuksessa. Suosittelemme Feedtech 
TMR stabilizerin käyttöä seosrehussa erityisesti lämpimällä 
kaudella. Tuote estää tehokkaasti lämpenemistä sekä 
hiivojen ja homeiden muodostumista. Vaikuttavat aineet TMR 
Stabilizerissa ovat propionihappo ja sorbiinihappo.

Turvallinen ja helppo käyttää 
DeLaval Feedtech TMR Stabilizer sopii seosrehutiloille ja 
erityisesti silloin kun rehua tehdään pidemmän ajan syöttöön. 
Lämpenemisen riski on suurimmillaan jos rehua ei syötetä 
heti sekoittamisen jälkeen. 

Rehun lämpenemiseen voi olla useita eri syitä, Feedtech 
TMR Stabilizer minimoi lämpenemisen. 

Annostus  
Feedtech TMR stabilizer laimennetaan vedellä 1:1-suhteessa.  
Käyttömäärä TMR stabilizeria on 1-3 litraa rehutonnille. 
Annostele ennen rehun sekoitusta, näin varmistat tasaisen 
sekoittuvuuden. Tuotetta voi käyttää ruokinnassa ympäri 
vuoden.

TEKNISET TIEDOT

Feedtech TMR stabilizer on nestemäinen tiiviste. 
Se sisältää propionihappoa, natriumpropionaattia 
sekä sorbiinihappoa sekä 1,2-propandiolia joka 
laskee jäätymispistettä ja on sinällään energianlähde 
eläimille.
• Väri:  kellanruskea
• pH (10%):  4,8-5,2
• Tiheys:  1,10-1,15 

Pakkauskoot: 20 ja 215 litraa
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