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Adviesdosering: 

150 tot 200 gr per dier per dag

Adviesdosering: 

100 tot 200 gr per dier per dag 

Adviesdosering: 

2 kg Selko TMR / ton voer 

in de mengwagen

    RUMIBUFFER
• Mengsel van verschillende buffers
 » Buffercapaciteit komt hierdoor geleidelijk vrij
• Stabiliseert de pens-Ph gedurende een langere periode
• Bevat B-Vitaminen om de pensflora extra te ondersteunen

Toepassing: is beschikbaar in zakgoed om apart te verstrekken 
of kan op fabriek bijgemengd worden in Mash voeders.

    UNIVIT BUFFER
• Compleet mineralen mengsel met verschillende buffers
 » Langdurige bufferwerking
• Bevat levende gisten
• Geen extra mineralen bijvoedering nodig
• Verhoogt de voerbenutting

Toepassing: is beschikbaar in zakgoed om apart te verstrekken 
of kan op fabriek bijgemengd worden in Mash voeders.

    SELKO TMR, nooit meer broei aan het voerhek!
Dit is een broeiremmer voor vleesvee, op basis van organische zuren. 
Selko TMR is een niet-corrosief product dat veilig te gebruiken is 
in een voedermengwagen.

• Vermindert de temperatuurstijging van het voer
• De smakelijkheid van het voer wordt behouden
• De voedingswaarde van het voer blijft op peil
• De droge stof opname verhoogt met 5 tot 8%

Toepassing: om het product goed te mengen dient 
men ongeveer 7 à 10 minuten mengtijd in acht te nemen.

Wilt u meer informatie over deze nuttige producten? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager 
of dealer, of met iemand van onze klantenservice op 051 33 57 60 of via: info@forfarmers.be

Hittestress en broei aan het voerhek kost handen vol geld
Minder goede groeiresultaten bij vleesvee - afgemest in de zomerperiode - zijn veelal een gevolg van een periode 
met hittestress. Door een lagere voeropname vermindert de groei en is de vetbedekking ook beduidend minder goed.

Hittestress Broei in ruwvoer

Probleem • Dalende droge stof opname • Temperatuurstijging van het voer

Oorzaak • Minder herkauwen, minder buffering • Suikers worden door gisten omgezet

Oplossing • Pensverzuring voorkomen door gebruik 
van RumiBuffer of Univit Buffer

• Broeiremmen door Selko TMR  
te gebruiken in voedermengwagen

ForFarmers heeft hiervoor enkele specifieke producten:
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