
Mjölkavkastning är direkt relaterat till foder-
intag. Högavkastande kor måste få foder som 
motsvarar deras näringsmässiga krav; en 
välbalanserad foderstat hjälper dina kor att nå 
sin genetiska potential. En bra hygienisk kvalitet 
är viktigt ur både näringsmässig och smaklig 
synvinkel.

Feedtech TMR™ stabilizer hjälper till att 
bibehålla fodrets kvalitet efter mixning. 
Produkten har en starkt hämmande effekt på 
jäst och mögel och minskar effektivt risken 
för varmgång.

Art nr:   
92065297 20 L 
94780780 215 L

Behåll det höga närings-
värdet med Feedtech™ 
stabilizer från DeLaval

Feedtech™ TMR stabilizer 
Bevarar fodrets kvalitet

6:61



Stabiliserar fodret 
När en silo öppnas och fodret mixas kommer syre till. 
Syret kan aktivera jäst och mögel vilket gör att fodret 
börjar ta värme. Den försämring av fodret som följer 
medför höga förluster av näringsämnen och gör det 
även osmakligt. 

Foder med lägre näringsvärde, och dessutom lägre 
smaklighet, minskar både foderintag och energiintag 
vilket ger mindre mjölk.

För att försäkra sig om en hög avkastning 
av högkvalitativ mjölk gäller det att minska 
näringsförlusterna. Eftersom högavkastande kor 
behöver foder av god kvalitet så rekommenderar vi 
Feedtech™ TMR stabilizer, speciellt under den varma 
årstiden. Produkten hämmar effektivt varmgång 
genom att förhindra tillväxt av jäst och mögel. 
De aktiva komponenterna, som är baserade på 
propionsyra och sorbinsyra, gör att foderkvaliteten 
behålls stabil.

Säker och lätt att använda 
DeLaval Feedtech™ TMR stabilizer är optimal för 
gårdar med automatisk utfodring och med ett 
mellanlager av foder. Risken för varmgång är större 
när fodret inte utfodras direkt efter mixning och 
därmed är utsatt för luft under längre tid. Det finns 
all anledning att använda Feedtech™ TMR stabilizer 
för att motverka den negativa effekten av längre 
lagringstid och lufttillträde.

Det finns många orsaker till problem med varmgång. I 
alla dessa situationer minskar Feedtech™ TMR stabilizer 
förlusterna och bibehåller ett högt foderintag.

Dosering 
Lös Feedtech™ TMR stabilizer i vatten i förhållande 1:1, 
för att få en effektiv inblandning. Tillsätt den utspädda 
produkten i mixern före mixning för att säkerställa 
att den får en jämn inblandning. Rekommenderad 
inblandning är 1 till 3 liter koncentrerad TMR Stabilzer 
per ton. Använd den högsta koncentrationen när risken 
för varmgång är hög, dvs vid hög omgivningstemperatur 
och hög förekomst av jäst och mögel.

TEKNISKA DATA

Feedtech™ TMR stabilizer är ett flytande koncentrat. Det 

innehåller propionsyra, natriumpropionat och sorbinsyra samt  

1,2 propandiol vilken sänker fryspunkten och är en energikälla för 

djuren.

• Färg:  gul-brun

• Lukt:  aromatisk

• pH (10%):  4,8-5,2

• Densitet:  1,10-1,15 

Förpackningsstorlekar: 20 liter och 215 liter
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Rekommenderad inblandning är 1 till 3 liter 
koncentrerad TMR Stabilizer per ton.

• 20 liter räcker till 6,5 – 20 ton foder.

• 215 liter räcker till 71,5 – 215 ton foder. 


