
TMR Organofresh is een 
vloeistof op basis van Effectieve 

Microorganismen(EM), ter preventie 
van schimmel- en bacteriegroei in 

het voer. Broei, wilde gistvorming en 
smaakbederf wordt zo voorkomen en 
het voer behoudt zo de kwaliteit. Niet 

alleen in de voermengwagen, maar 
ook bij het inkuilen van bijvoorbeeld 

CCM, Bierborstel en Perspulp.

Voordelen TMR Organofresh

TMR Organofresh 100% natuurlijk product ter voorkoming 
van schimmel- en bacteriegroei in veevoer.

Broeiremmer
TMR ORGANOFRESH

Verbetert smakelijkheid van het rantsoen.

Onderdrukt wilde gistvorming.

Betere DS-opname uit voer.

Stimuleert fermentatie in de pens.

Bevat 14 VEM per liter.

TMR Organofresh is zeer voordelig en zui-
nig in gebruik.

Kant en klaar product om de temperatuur-
stijging in het rantsoen te onderdrukken.

Organische zuren zijn minder agressief voor 
de machines.



 

Vloeistof op basis van EM Effectieve Micro-organismen ter 
voorkoming van broei in de voermengwagen.   

Toepassing
1 | Voermengwagen:
TMR Organofresh wordt 1:10 verdund en toegevoegd tijdens het mengen aan 
de voermengwagen.

2 | Snijvlakbehandeling:
Tijdens warmere periodes in het voorjaar en de zomer kan het snijvlak 
bederven of broei onstaan Door het snijvlak na het snijden in te spuiten met 
TMR Organofresh wordt dat voorkomen. Ook kan het uitgesneden product 
ingespoten worden.

3 | Inkuilen CCM/ bierbostel/ perspulp:
Tijdens het inkuilen toedienen en/of na het kuilen de toplaag begieten met 
TMR Organofresh.
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Verpakking
20 liter can & 200 liter vat

250 liter bag-in-box
1000 Liter container of bag-in-box

Dosering voermengwagen
1-2 Ltr. / Ton voer in 10 Liter water

Dosering Snijvlakbehandeling
Puur in de rugspuit. Verdelen 

over het snijvlak.

Dosering Inkuilen
(van o.a. CCM, bierborstel, perspulp):

4 Ltr. / Ton

Houdbaarheid
Na opening: 2 maanden


