DELTASEC

25 kg
ALOMSZÁRÍTÓ, ALOMSZAGTALANÍTÓ
ÖSSZETÉTEL







ásványi eredetű összetevők
növényi eredetű összetevők
tengeri eredetű összetevők
speciális agyag
aromaanyagok
jukka kivonat (Schidigera)

Célállat

Bármilyen, almozást igénylő gazdasági állat

Hatása

A DELTASEC, egyedülálló összetételének és nedvszívó képességének köszönhetően, az alom
nedvességtartalmát, továbbá az istálló levegőjének páratartalmát jelentősen csökkenti,
eukaliptusz tartalma miatt a levegőt tisztítja. A készítményben található illóolajok
megakadályozzák az alomban fellelhető baktériumok szaporodását, a jukka kivonat pedig
semlegesíti az ammóniát.

Előnyei







nem porzik;
szórása nem igényel különleges eszközt, akár kézből is végezhető;
használata csökkenti az alomszükségletet;
rendkívül hatékony nedvszívó képességgel rendelkezik (egy kilogramm DELTASEC közel két
liter víz megkötésére is képes), ezáltal igen gazdaságos felhasználást tesz lehetővé;
nedvességgel érintkezve morzsalékos tömböket képez, megkönnyítve a takarítást;
optimalizálja a trágya humusszá történő átalakulását a szántóföldeken.

A DELTASEC a piacon található egyik leghatékonyabb és leginnovatívabb alomkezelésre szolgáló termék, mely
szárító, valamint fertőtlenítő hatásával, jelentősen hozzájárul a tenyészetek higiéniájának és az állatok
komfortérzetének javulásához.
Adagolás
Állatfaj
Vemhes koca

Mennyiség
50 g

Malac

70 g

Pulyka
Csirke

Borjú

40 g/m²
40 g/m²
50 g/m²
30 g/m²
300 g/állat
130 g/állat
80 g/m²

Ló

2-3 kg/állat

Kacsa
Szarvasmarha

Javasolt felhasználási mód
A koca mögötti és a fialási területre.
Szalma, vagy fűrészpor alomra, illetve minden olyan felületre, mellyel az
újszülött malac érintkezik; közvetlenül alkalmazva, kiváló a születés utáni
malacszárításhoz.
Heti két alkalommal, a 2. és 10. hét között.
Heti két alkalommal a 2. és 5. hét között.
Szalmára, az 1. és 12. hét között.
Forgácsra, az 1. és 12. hét között.
Istállóban, heti három alkalommal.
Bokszban, naponta.
Heti három alkalommal.
Bokszban, az alom cseréje előtt (a nedves részeken szükség szerint), hetente
két-három alkalommal trágyaeltávolítás után, alomszellőztetés előtt.

Mellékhatás nincs
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Tárolás
Minőségmegőrzési idő
Származás
Forgalmazza

Hűvös, nedvességtől és közvetlen napfénytől védett, gyermekektől elzárt helyen
bontatlan állapotban korlátlan ideig, egyébként felbontástól számítva 24 hónap
EU
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