
BROEI 
OP KOMST!
Wees voorbereid, zet uw broeiremmer 
op voorraad: Bij aanschaf van Selko®-TMR 
ontvangt u tijdelijk 10% korting*!

ACTIE: 
10% KORTING 

OP SELKO-TMR

*Actievoorwaarden: 
- Actie geldig van 15 maart t/m 18 april 2021.
- 10% korting op adviesprijs bij aanschaf van 1 IBC (1000 kg) of 4 drums.
- 5% korting op adviesprijs bij aanschaf van 2 of 3 drums (225 kg).



Behoud uw voerkwaliteit en voorkom broei: 
Zet Selko-TMR in!
Hittestress heeft niet alleen impact op uw koeien, maar ook op uw ruwvoer. Wanneer de 
buitentemperaturen weer oplopen, neemt de kans op broei in het rantsoen toe. 
Selko-TMR is een breedwerkend zurenmengsel dat het rantsoen conserveert, waardoor 
broei wordt geremd of zelfs voorkomen. 

Stabiliseer uw melkproductie tijdens hittestress
Zowel broei als hittestress hebben negatieve effecten op de voeropname en 
daarmee uw melkproductie. Praktijkresultaten1 met Selko-TMR in augustus 2020 
laten zien dat de melkproductie gedurende 22 dagen stabiel bleef, ondanks 
een gemiddelde(!) maximumtemperatuur van 29°C (figuur 1). Dit was 1 kg meer dan 
verwacht op basis van de voorperiode, de THI (temperatuur luchtvochtigheidsindex) 
en het aantal dagen in lactatie. In de naperiode zonder gebruik van Selko-TMR 
werd maar liefst 2,9 kg minder geproduceerd dan verwacht.

Figuur 1. Praktijkresultaat1 van inzet 2L Selko-TMR /ton voer gedurende 22d tijdens een hittestressperiode (2020). 20d voorperiode 
en 20d naperiode zonder inzet broeiremmer. Verwachte melkproductie bevat correctie voor THIgem (Hammami et al., 2013) 
en dagen in lactatie (-0,1kg/DIL) ten opzichte van de voorperiode.

Pieter Rozendaal 
Herd manager melkveebedrijf Den Eelder in Well (NL) met 650 melkkoeien.
Rollend jaargemiddelde: 10.500 kg melk/koe.  

Zet Selko-TMR zeker in bij:
• Broeigevoelige kuilen, vuistregel: 

  graskuilen met >45% droge stof 

  maiskuilen met >38% droge stof 

• Som van azijn- en propionzuur <20 g/kg droge stof

Trouw Nutrition 
Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten, Nederland 
www.trouwnutrition.nl
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www.trouwnutrition.be

“We gebruiken Selko-TMR al meer dan 5 jaar bij zowel het melkvee als bij de droge koeien. 
Wat mij nog het meest opviel toen we startten was de zichtbare vermindering van 
het restvoer. We zijn Selko-TMR gaan gebruiken om de kwaliteit van het rantsoen langer op peil 
te houden, dat zien we dus terug in de hogere voeropname. We gebruiken Selko-TMR jaarrond, 
anders ben ik bang dat de voeropname en productie toch terugvallen in de winter.“

Meer weten over de gebruikservaringen 
van Selko-TMR? Ga naar 
trouwnutrition.nl/rundvee-hittestress

Uw dealer:
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Voorperiode Selko -TMR Naperiode

 Verwachte melkproductie       Werkelijke melkproductie

“Door het gebruik van Selko-TMR hoef ik mijn voermanagement niet aan te passen naar 
tweemaal daags voeren, dat scheelt me behoorlijk veel tijd en arbeid! Ook merkte ik 
meteen verschil met de smakelijkheid van het rantsoen. In tegenstelling tot de zomer 
ervoor bleven nu mijn liters en de gehaltes op peil.”

Bart Ceusters
Melkveehouder in Geel (BE) met 275 koeien.
Rollend jaargemiddelde: 10.600 kg melk/koe.

• Ongelijk snijvlak van de gras- en maiskuil 

• Toevoeging van water in rantsoen

• Omgevingstemperatuur > 21°C

• Eenmaal daags voeren of minder       


