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CECHY PRODUKTU

• pellet wyprodukowany z wyselekcjonowanej mieszanki słomy zbożowej,
naturalne kwasy organiczne, dopuszczone do stosowania w paszach
• dostępny we frakcji pełnej 6 mm lub 8 mm
oraz jako pellet kruszony w 3 frakcjach: 2,5 mm; 3,5 mm oraz 4,5 mm
• pochłania wilgoć oraz nieprzyjemne zapachy
• pozbawiony pyłów i alergenów
• wolny od drobnoustrojów, grzybów i pasożytów
• higieniczny
• miękki i czysty

KORZYŚCI

• przeznaczony do stosowania w fermach drobiu
• ograniczenie ryzyka zachorowania na FDP
(zapalenie podeszwy)
• redukcja pleśniakowca lśniącego
• zmniejszenie ryzyka zarażenia ptasią grypą
• redukcja ryzyka chorób układu oddechowego
drobiu oraz powstania alergii
• izoluje od podłoża
• stanowi powierzchnię antypoślizgową
• ułatwia trzymanie wysokiej higieny
• czysty i łatwy w użyciu
• łatwy w rozścielaniu – oszczędza czas
• łatwy w magazynowaniu
• ulega biodegradacji – doskonały do kompostowania
• naturalny i ekologiczny
• stała dostępność w ciągu roku
• chłonność 400-650% wagi w zależności od frakcji

PRZEZNACZENIE

PARAMETRY TECHNICZNE
Średnica: Frakcja pełna
Fakcje kruszone
2
Średnie zużycie (kg/m na 1 cm warstwy)
Frakcja pełna
Frakcja kruszona
(w zależności od frakcji i technologii hodowli)
Przesiany i odpylony
Mikrobiologia
Obecność pałeczek salmonella spp
Obecność grzybów toksynotwórczych
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba pleśni i drożdży
Liczba bakterii Clostridum perfringens
E.coli

6 mm, 8 mm
2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm

PAKOWANIE

ok 6-8 kg/m2

BIG BAG
WORKI
LUZ

od 1 kg do 3 kg/m
nieobecne
nieobecne
2,0 x 10^4 jtk/g
3,0 x 10^2 jtk/g
< 1 x 10^1 jtk/g
< 1 x 10^1 jtk/g
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SKŁADOWANIE
Przechowywanie w miejscu suchym,
zadaszonym, wentylowanym,
BIG BAGi odizolowane od podłoża

KONTAKT

PRODUCENT

Tel. +48 530 921 166
Tel. +48 534 205 510
e-mail: kraj@ondry.pl
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