Keep your cows cool!
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Geachte heer/mevrouw,
Hittestress kan leiden tot een verlaagde melkproductie
(zelfs tot 6 kilo per dag!), een verslechterde
klauwgezondheid en verminderde vruchtbaarheid.
Keep your cows cool!
Selko-TMR helpt broei voorkomen en houdt uw ruwvoer langer vers.
Bij aanschaf van 4 drums of 1 IBC Selko-TMR krijgt u nu tijdelijk een
koelbox cadeau. Meer informatie over de actievoorwaarden kunt u
terugvinden op www.trouwnutrition.nl/rundvee-hittestress.
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Kennisdocument met handige tips
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De effecten van hittestress bij uw melkvee nog verder beperken?
In de envelop hebben we een kennisdocument toegevoegd,
met daarin handige tips die u direct kunt toepassen in de stal.
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Wilt u verder van gedachten wisselen
of vrijblijvend advies? We staan u graag te woord!
Met vriendelijke groet,
Ton Peeters
Zuid-Nederland
+31 (0)6 13 261 631
Dick Pannekoek
Midden- en Noord-Nederland
+31 (0)6 12 683 226
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Bescherm waardevol voer met
Selko-TMR!
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·

Behoud van voedingswaarde

·

Verbeterde conservering

·
·
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