PRO SUCHÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ VE VAŠICH STÁJÍCH
„Aktivátor biologické transformace statkových hnojiv”

„Sucho a hygiena ve stájích”

Směs minerálních látek pro zlepšení kvality
podestýlky a úsporu slámy.

Vysoušecí a sanitační prostředek k ošetření
podestýlky a stájových prostor.

PROKÁZANÝ ÚČINEK

PROKÁZANÝ ÚČINEK

PRO ZVÍŘATA
- welfare a čistota zvířat
- zlepšení stájového prostředí a zdravotního stavu
zvířat (snížení hladiny amoniaku ve stáji)

PRO ZVÍŘATA
- omezení tlaku patogenů při porodu a v poporodní
fázi
- okamžité zaschnutí pupeční šňůry
- snížený výskyt respiračních potíží snížením
obsahu amoniaku ve vzduchu
- welfare a čistota zvířat
- snížení výskytu mastitid



PRO CHOVATELE
- snížení nákladů úsporou spotřeby slámy a výdajů
na sanitární prostředky
- snížení potřeby pracovního času (snížená četnost
odklízení hnoje a podestýlání)
- snadnější manipulace s podestýlkou (zlepšení
textury a homogenity)
- pokles emisí pachových látek a dráždivých plynů
- vyšší zhodnocení živinového potenciálu
statkových hnojiv na poli


JEDNODUCHÁ APLIKACE



 PRO CHOVATELE
- snížení nákladů na zajištění odpovídající
zoohygieny
- snížení pachové zátěže
- zvýšení živinové hodnoty statkových hnojiv
- zlepšení pracovních podmínek pro ošetřovatele

RYCHLÝ, ÚČINNÝ, NEDRÁŽDIVÝ

POUŽITÍ

POUŽITÍ

Hluboké podestýlky s dlouhou dobou zdržení zvířat
(nad 3 týdny). Aplikace možná z krmné chodby či
naháněcí uličky i za přítomnosti zvířat.

Nízká vrtstva podestýlky s krátku dobou zdržení
zvířat (porodní kotce, stání), rošty a stájové chodby.

DÁVKOVÁNÍ

DÁVKOVÁNÍ

 laktující dojnice, krávy masných plemen s

 přistýlané lože, matrace, kombiboxy

- 100 g/ks/den

telaty - 1 kg/ks/týden
 dojnice na sucho, krávy masných plemen bez

 nastýlané plochy s dobou zdržení do 3 týdnů

telat - 0,80 kg/ks/týden
 telata - 0,15 kg/ks/týden
 ostatní kategorie - 0,1 kg/100 kg živé
hmotnosti/ks/týden

- 3 až 4x týdně po podestlání: 150 g/ks (skot do
500 kg), 250 g/ks (skot nad 500 kg)
2
 telata - 2 až 3 krát týdně 100g/m

Dávky je možno upravovat podle stavu podestýlky a vlhkosti prostředí. V případě potřeby se obraťte na
našeho zástupce.

Jihočeský chovatel a.s.
dojný skot 724 339 106, masný skot 602 395 825, 727 874 325

Zlepšení textury a homogenity podestýlky

výchozí stav

2 aplikace PRP FIX, 2 týdny

Udržování stálé teploty, snížení objemu podestýlky

objem podestýlky
za 5 týdnů při
použití PRP FIX

objem podestýlky
za 2 dny bez
použití PRP FIX

Zvýšení agronomické hodnoty statkových krmiv
Podnik

Varianta

N tot

%

%

N-NH4

P

K

Ca

Mg

Na

%

%

%

%

%

(X : 1)
100,00

2,26

0,73

0,63

1,91

1,52

0,42

0,38

21,41

s PRP-FIX

100,00

2,78

0,89

0,76

2,33

2,00

0,52

0,44

17,32

INDEX

100,00

bez PRP-FIX

Průměr
53 vzorků

Suš

123,07

126,16

129,91

133,75

142,43

134,32

144,68
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