DEKAMIX

®

Higiena i ochrona zdrowia zwierząt

DEKAMIX® jest to nowy bardzo skuteczny preparat do suchej dezynfekcji oraz ochrony
zdrowia zwierząt. Jest mieszanką różnych naturalnych składników magnezu i wapnia oraz
innych składników mineralnych. Służy do dezynfekcji i sanityzacji budynków inwentarskich w
obecności zwierząt hodowlanych.
DEKAMIX® nadaje się do zrobienia klasycznego
materaca słomiano-wapiennego jako ściółki w
boksach głębokich, jako warstwy higienicznej do
boksów podłogowych czy mat legowiskowych.
DEKAMIX® się nie kurzy i nie podrażnia skóry. Jest
nietoksyczny i nieszkodliwy dla zwierząt oraz ludzi.
Skutecznie zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy
i grzyby jest to potwierdzone badaniami laboratoryjnymi w teście DLG.

Stosowanie DEKAMIX® powoduje długotrwałe
podwyższenie wartości pH do ok. 11.
Optymalne zakresy pH dla chorobotwórczych bakterii
Staphylococcus aureus:
pH 4,2 – 9,3
Pseudomonas spp. :
pH 5,6 – 8,0
Escherichia coli.:
pH 4,4 – 9,0
Lactobacillus spp.:
pH 3,4 – 7,2
Campylobacter spp.:
pH 4,9 – 9,0
Bacillus cereus.
pH 5,0 – 8,8
Zmniejszenie liczby bakterii
(R) / ml w 10 x
%

Zarodek testowy
Staphylococcus aureus:
ATCC 6538
Enterococcus hirae
ATCC 10541
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442
Proteus vulgaris
ATCC 13315
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DEKAMIX® Dzięki zdolności absorbowania mocznika
wydalanego przez zwierzęta, nie dopuszcza do jego
przekształcenia się w amoniak, utrzymując prawidłowy klimat w
budynkach inwentarskich. Jednocześnie zwiększa wartość
nawozu (obornika i gnojowicy) zwiększa płynność gnojówki, nie
osadza się w kanałach i zbiorniku gnojówki.

Producent: ·

Dystrybutor: Centrum Obsługi Rolnictwa Galvet sp. z o.o.
Sowin 102, 48-316 Łambinowice tel. 774311747
Tel. Kom 502023236 www.sklep-galvet.pl

DEKAMIX® Dzięki silnym właściwościom higroskopijnym preparat osusza posadzki, ściółkę
oraz powietrze w budynkach inwentarskich. Podnosi efektywność wykorzystania ściółki (mniej
zużytej ściółki, lepsza jakość), na matach legowiskowych pozwala zrezygnować z tradycyjnej
podściółki.
DEKAMIX® zapobiega występowaniu wielu chorób, wywoływanych przez bakterie, pasożyty,
wirusy i grzyby, a w przypadku ich pojawienia się wspomaga leczenie. Skutecznie zwalcza
bakterie wywołujące Mastitis. Poprawia zdrowotność wymion oraz strzyków mając bezpośredni
wpływ na ilość komórek somatycznych – lepsza jakość mleka.
DEKAMIX® Ustawienie suchego materaca przy wejściu lub wyjściu z hali udojowej wspomaga
leczenie i zapobiega chorobom racic. Można znacznie zredukować występowanie chorób:
Mortellaro ( zapalenie skóry palców), zanokcica (ropowica międzypalcowa) czy zapalenie
skóry szpary międzyracicowej.

.
Zalecenia stosowanej ilości DEKAMIX® dla bydła
Kiedy ?

Niezbędna ilość

2 - 3 x w tygodniu

200 - 300 g/m²

2 - 3 x w tygodniu
codziennie na całej pow.

300 - 500 g/m²
100 - 200 g/m²

Podłoga

po wyrzuceniu gnoju

200 - 300 g/m²

Materac gnojowy

przed ponownym wysypaniem
1 x w tygodniu

200 - 300 g/m²

Wybieg krów
Podłoga szczelinowa
Obszar spoczynku krów
Zagroda podłogowa
Zagroda piętrowa
Zagroda porodowa /zwierząt
chorych

Zagroda podłogowa (bydło i owce)
Podłoga
Materac gnojowy

po wyrzuceniu gnoju
przed ponownym wysypaniem
1 x w tygodniu

200 - 300 g/m²
200 - 300 g/m²

Zalety z stosowania DEKAMIX® :
• wymiona pozostają suche i czyste, zapobiegając rozwojowi Mastitis - poprawa jakości mleka
• skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby - zdrowsze racice zwierząt
• osusza powierzchnie dezynfekowane - zmniejszone zużycie słomy
• zmniejsza stężenie amoniaku - poprawa mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich
• jednorodna i płynna gnojówka
• nietoksyczny dla ludzi i zwierząt
• może być stosowany w obecności zwierząt
• zmniejszone nakłady na pielęgnację`
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