EKODIÁR®

100 ml, 1 liter, 5 liter, 20 liter
GYÓGYNÖVÉNYEK ILLÓOLAJÁBÓL NYERT TERMÉSZETES TAKARMÁNYADALÉK
Hatása






rendkívül széles hatásspektrumával, bizonyított hatékonysággal pusztítja az emésztőrendszeri, légzőszervi
és egyéb (pl. bőrfelületi) betegségek kialakulásáért felelős patogén baktériumokat és gombákat,
ugyanakkor támogatja a szervezet természetes mikroflóráját;
fűszer- és emésztést elősegítő hatásával hozzájárul a normális bélflóra kialakulásához, a belső szervek,
vázrendszer,
izomzat, ill. az izületek fejlődéséhez, a vérképzéshez, valamint növeli az étvágyat, a takarmányfelhasználás
hatékonyságát és a súlygyarapodást;
általános ellenálló képesség javító hatása révén, természetes módon erősíti a szervezet immunrendszerét,
fokozza a stressztűrő képességet és csökkenti a betegségek kialakulásának esélyét.

Előnyei

összetett hatóanyagtartalma miatt a kórokozókban nem alakul ki rezisztencia;

rugalmasan illeszkedik bármilyen tartástechnológiához, vagy gazdasági mérethez;

ellenálló, nagyobb átlagsúlyú és egységes állatállományt eredményez, ezáltal fokozza a termelés
hatékonyságát és az árbevételt;

természetes alkotóelemeinek köszönhetően nincs mellékhatása, az állati végtermékekben nem marad
szermaradvány, így nincs várakozási idő;

a készítmény intenzív hatású, kedvező ár-érték arányú, tehát gazdaságos felhasználást biztosít.
Javallat

a haszonállatok szervezetében leggyakrabban előforduló, emésztőrendszeri fertőzést okozó
mikroorganizmusok (pl. E. Coli, Salmonella spp., Enterobacteria, Treponema hyodysenteriae, kokcidiózist
előidéző Eimeria fajok, gombák, köztük Candida Albicans) által előidézett megbetegedések megelőzésére
és kezelésének támogatására;

emésztés elősegítéséhez, görcsoldáshoz, hasmenés megelőzéséhez és kezeléséhez, takarmányhasznosulás
fokozáshoz;

választáskor, takarmány-, vagy állományváltáskor;

bármilyen stresszhatás enyhítésére (pl. utaztatás, telepen belüli mozgatás, stb.,…);

vakcinázáskor, hatékony immunválasz elősegítésére.
Adagolás
Termék

EKODIÁR PLUSZ 6%
(folyadék)

EKODIÁR PLUSZ 6%
(por)

Adagolás

Felhasználás

Állatfaj

Megelőzés

Kezelés

Szárnyas, madár

0,15 ml/l

0,3 ml/l

Sertés

0,25 ml/l

0,5 ml/l

Borjú, juh, ló

napi 0,1 ml/ttkg

napi 0,2 ml/ttkg

itatóvíz

szilárd,
száraz, dercés
takarmány

Szárnyas, madár

0,25 g/kg

0,5 g/kg

Sertés

0,5 g/kg; 500 g/t

1 g/kg; 1 kg/1 t

Borjú, juh, ló

napi 0,1 g/ttkg

napi 0,2 g/ttkg

Mértékegység: 1 ml = 30 csepp; ttkg: testtömeg kg
Mellékhatás

nincs

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 0 nap
Tárolás
Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 – 30 0C)
Minőségmegőrzési idő
24 hónap
Származás
Magyarország
Forgalmazza
HeMA Magyarország Kft. www.hema.hu; hema@hema.hu;
T: 06 1 365 1196, F: 06 1 365 1197; α HU 20 2 0029

