Dla kur niosek, indyków, kurczaków - w kurnikach
i mobilnie
suchy proszek do posypywania 1.000 kg

Zastosowanie: 100 g/m2 DESICAL® plus
WSKAZÓWKA DLA DROBIU Z WOLNEGO
WYBIEGU:
Po zagonieniu od kurnika wybieg należy
posypać 5 t/ha wapna magnezowego
Zdezynfekować powierzchnię
podnieść wartość pH
Wspieranie życia i struktury podłoża

Sprzedaż w Polsce wyłącznie pod adresem:

Polish Wind Power Sp.z.o.o.
ul. Grodzka 20/4
70-561 Szczecin / Poland
KRS : 0000402744 / NIP : PL 8513157917 Tel.
www.polishwindpower.com

Osoba kontaktowa:
Romuald Bogusz
Mobile : +48 606 136 700
Email: rb@polishwindpower.com

Dalsze informacje na temat asotrymentu DESICAL®:

desical.de

DESICAL® jest produktem biobójczym o działaniu dezynfekującym w weterynarii, zawierającym substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1451/2007 załącznik I.
Numer rejestracyjny BAUA N 33003.
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Dostawa:

Więcej higieny i dobrostanu dla:
kur niosek, indyków, kurczaków

www.desical.de

desical.de

Silny przeciw
zarazkom, delikatny
dla skóry!
Specjalna receptura gwarantuje:
• Wysokie wiązanie wilgoci dzięki
maksymalnej chłonności bardzo drobnego
proszku dezynfekcyjnego
• Znacznie mniejsza liczba patogenów
• Zwalcza pełzające owady
• Lepsza jakość powietrza w kurniku
• Wyższa wydajność dzięki bardzo drobnej formule
• Niskie pylenie i dobra kompatybilność
materiałowa
• Produkt czysto naturalny, wymieniony w wykazie
środków dla produkcji ekologicznej (D-A-CH)

DESICAL® plus jest silnie alkaliczny i przy ciągłym
stosowaniu trwale podnosi wartość pH powyżej pH 12.
DESICAL® plus może być stosowany trwale w
obecności zwierząt. Zwierzęta są zdrowsze, bardziej
żywotne i odwdzięczają się lepszą wydajnością.
Więcej higieny i dobrego samopoczucia dla drobiu
• w kurnikach stacjonarnych i mobilnych
• zwłaszcza w przypadku zaatakowania ptaszyńcem
kurzym.
• Mniejsza liczba zmian patologicznych
na łapach w tuczarniach indyków i
kurcząt
Żaden inny produkt nie redukuje zarazków z tak długą i
niezawodną skutecznością - całkowicie naturalnie.
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Liczba zarazków

Źródło: DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel – www.dlg-test.de

Redukcja zarazków za pomocą DESICAL®

Wyniki testu i więcej informacji na stronie desical.de

