Dekamix

preparat do suchej dezynfekcji

Higiena i ochrona zdrowia zwierząt

DEKAMIX® dla bydła, trzody chlewnej i drobiu, jest to bardzo skuteczny preparat
do suchej dezynfekcji oraz ochrony zdrowia zwierząt.
®
DEKAMIX służy do dezynfekcji i sanitaryzacji budynków inwentarskich w obecności zwierząt
hodowlanych.

Stosowanie DEKAMIX® powoduje długotrwałe podwyższenie wartości do ok. 11 pH
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

DEKAMIX® się nie kurzy i nie
podrażnia skóry. Jest nietoksyczny i
nieszkodliwy dla zwierząt oraz ludzi.
Skutecznie zwalcza chorobotwórcze
bakterie, wirusy i grzyby co jest
potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi w teście DLG.

DEKAMIX® • skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby - mniej chorób i infekcji Mortellaro,
Panaritium i bakterie zanokcicy
• osusza dezynfekowane powierzchnie - zmniejszone zużycie słomy
• zmniejsza stężenie amoniaku - poprawa mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich
• lepsze wykorzystanie pasz - wyższe przyrosty dzienne
• jednorodna i płynna gnojówka
• nietoksyczny dla ludzi i zwierząt, może być stosowany w obecności zwierząt
• zmniejszone nakłady na pielęgnację`

Zalecenia stosowanej ilości DEKAMIX® dla bydła
Podłoga szczelinowa
Zagroda podłogowa
Zagroda piętrowa

Stosowanie:
wybieg krów
2 - 3 x w tygodniu
Obszar spoczynku krów
2 - 3 x w tygodniu
2 - 3 x w tygodniu
Zagroda porodowa /zwierząt chorych

Podłoga
Materac gnojowy
Podłoga
Materac gnojowy

po wyrzuceniu obornika
przed ponownym wysypaniem
1 x w tygodniu
Zagroda podłogowa (bydło i owce)
po wyrzuceniu obornika
przed ponownym wysypaniem
1 x w tygodniu

Niezbędna ilość
100 - 300 g/m²
200 - 300 g/m²
200 - 400 g/m²
200 - 300 g/m²
200 - 300 g/m²
200 - 300 g/m²
200 - 300 g/m²

Skutecznie
zwalcza bakterie
wywołujące
Mastitis.
Poprawia
zdrowotność
wymion oraz
strzyków mając
bezpośredni
wpływ na
obniżenie ilości
komórek
somatycznych –
lepsza jakość
mleka.

Zalecenia stosowanej ilości DEKAMIX® dla trzody chlewnej i drobiu
Stosowanie:

Niezbędna ilość

Świnie i drób
Maciory, prosiaki i tuczniki

na podłodze według
potrzeb

100 - 200 g/m²

Nioski, indyki, kurczaki,
tuczniki

po wyrzuceniu obornika

200 - 300 g/m²

Dostępne opakowania: 20kg, 1000kg

DEKAMIX® dzięki zdolności
absorbowania mocznika wydalanego
przez zwierzęta, nie dopuszcza do jego
przekształcenia się w amoniak,
utrzymując prawidłowy klimat w
budynkach inwentarskich.

