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ZeoClean
A ZeoClean teljesen természetes, vulkanikus eredetű ásványi termék – zeolit
(klinoptilolit). Különleges rácsos szerkezetű felépítésének köszönhetően, képes megkötni a
toxikus anyagokat. A sertéstartó üzemekben és szárnyasok almozásakor használjuk.
A ZeoClean csökkenti a kellemetlen szagokat, a káros gázok szintjét, az állattartás
környezetterhelő hatását, javítja az állatok életkörülményeit az ólakban és csökkenti a
gondozókat érő káros hatásokat.
Az állattartók a termelés folyamán különböző almokat használnak (szalma, faforgács,
különböző granulátumok stb.). Ezeknek az almoknak a felszívó képessége nagy mértékben
függ a klímától, az ólak technikai feltételeitől, itatási és szellőzési rendszertől, az állatok
egészségi állapotától stb. Az alom felszívó képessége (abszorpció) nagyjából harminc napig
tarthat. Az átnedvesedett alomban gyorsul az állati ürülék bomlása, legnagyobb mértékben a
húgysavak képződése, és az ammónia szintjének növekedése. Ennek a következménye a
légúti megbetegedések előfordulása és a termelési eredmények visszaesése.
A mikroklíma javításához, és a káros anyagok termelődésének bizonyos mértékű
kiküszöböléséhez ajánljuk a ZeoClean terméket, amely nem mérgező szervetlen anyag, nem
irritálja az állatokat és csíramentes.
A termék nedvszívó hatása, ion cserélő képessége, szelektív megkötő tulajdonsága ideális az
NH₄ ⁺ megkötéséhez.
A ZeoClean előnyei:
- a padozat száraz marad
- növekszik a száraz anyag aránya trágyában
- csökkenhet az ammónia szintje akár 50 %-kal
- csökkennek a kellemetlen szagok az ólakban
- csökken az ólak nedvessége (páratartalma)
- csökken a legyek és a patogén kórokozók jelenléte
- javul az állatok egészségi állapota
- csökken az elhullás – kiesés
- csökkennek az emésztési - hasmenés által előidézett megbetegedések
- csökken a gyógyszerfelhasználás
- természetes, minőségi trágya képződik
- javulnak a munkakörülmények a telepen
A ZeoClean használata malacoknál és más állatoknál:
Naponta használhatjuk az alomra, vagy a padozatra szórva, 100 – 500 g/m² adagolásban az
főként az etetők környékén. A kiszórást a takarítás után végezzük. Nedves környezetben és a
betegség előfordulási idejőszaka alatt növelni kell az ajánlott kiszórt mennyiséget. Száraz
feltételeknél az ajánlott mennyiséget csökkenthetjük, igény szerint két vagy három naponként
végezzük a kiszórást.

A ZeoClean előnyei a szárnyasoknál:
- növekszik az alom felszívó képessége
- lassul az alomban lévő ürülék lebomlása
- ennek köszönhetően az ammónia szint 50 %-kal is csökkenhet
- csökken a terem nedvessége – páratartalma
- csökkennek a kellemetlen szagok
- csökkennek a légúti és tályogos (gennyes) megbetegedések
- javul az állomány egészségi állapota
- javulnak az alkalmazottak munkafeltételei
- minőségi, természetes trágya képződik
A ZeoClean használata szárnyasoknál:
1 – 2 kg/m² ZeoClean-t kell egyenletesen szétszórni a padlón (almon). Ha van rá lehetőség,
akkor keverjük be az alomba. A következő kezelést igény szerint végezzük.
Még jobb eredményt érünk el ha párhuzamosan a takarmányban ZeoFeed – et használunk.
Csomagolás: 25 kg-os zsákokban

