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KOMFORT  
DLA LEPSZEJ 
WYDAJNOŚCI

 Dobrostan zwierząt
 Higiena i zdrowie
 Wydajność

UŻYTKOWANIE
Rozsypać Actisan 360 równomiernie w miejscach legowiskowych w dawkach: 

 BYDŁO: 
Głęboka ściółka: dawka początkowa: 300g/sztukę dużą co drugi dzień.

• Dawka podtrzymująca: 200g/sztukę dużą co drugi dzień; cielę: 100g/sztukę co drugi dzień. 

• Należy powtarzać dawkę początkową przez 1 tydzień w każdym miesiącu.
Legowiska: 100g/m2 co drugi dzień (rozsypać na tylną część legowiska).

• Suche kąpiele racic: wysypać produkt na tacę/płytki basen na wysokość 5cm, umieścić  
na drodze przepędowej bydła – np. w korytarzu prowadzącym na halę udojową.  
Stosować raz lub kilka razy w miesiącu.

 OWCE–KOZY: 25g/sztukę co dwa dni (podwoić dawkę w okresie wykotów).

 TRZODA CHLEWNA: 

• Porodówki: 100g/m2 co drugi dzień, w miejscach zawilgoconych.

• Tucz: 100g/m2 na tydzień w miejscach zawilgoconych.

 DRÓB: 100g/m2 na tydzień, po trzecim tygodniu od wstawienia ptaków, w miejscach spoczynku. 

 KONIE: 100g/m2 w jednej lub kilku dawkach. 

Zamknąć opakowanie po użyciu produktu.  
Przechowywać w czystym i suchym miejscu.

25 KG WOREK

Osuszający i sanityzujący  
preparat do podłoża

Badań potwierdzonych 
przez ekspertów

3 
LATA 

Przetestowanych  
surowców

PONAD 

200



Zakwaszenie i kontrola podłoża pH

Test: 50 g produktu  
osuszającego + 125ml wody

Osuszanie ściółki pH
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Żródło: CMI Roullier

Żródło: CMI Roullier

Roztwór 10g produktu  
osuszającego + 190 ml NH4+

Kontrola amoniaku i zapachu
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Pomiar wielkości zatrzymania NH3
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ROZWÓJ BAKTERII W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU pH
Bezpieczeństwo

pH 3 5 7 9

Zagrożenie

Bourgeois et al, 1996 

Pożądana 
flora

Niepożądana
flora

Streptococcus, sp

Salmonelles

E <coli

L. plantarum

L. acidophillus

Pediococcus acidilactici

PROBLEM
Zanieczyszczona ściółka

KORZYŚCI
Sanityzacja ściółki

DZIAŁANIE 360°

Ryzyko  
sanitarne
• Mastitis

• Kulawizny
• Biegunki

• Zapalenie  
macicy

Zdrowe  
środowisko 
• ↘ Koszty  

weterynaryjne
• ↗ Żywotność  

zwierząt
• ↗ Reprodukcja

Dyskomfort 
zwierząt

• Wilgotność 
• Amoniak

• Zanieczyszczona  
ściółka i sierść
• Wzmożona  

aktyność insektów

STRATY EKONOMICZNE PLNOPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI

Dobrostan  
zwierząt 

• ↗ Komfort
• ↗ Higiena
• ↘ Emisja  
zapachów

Wpływ  
na produkcję

• ↘ Jakość mleka
• ↘ Wydajność 

zwierząt
• ↘ Wzrost  
zwierząt

• ↘ Płodność
• ↘ Zdrowotność 

stada

Zabezpieczenie 
produkcji

• ↗ Jakość mleka
• ↗ Wydajność 

zwierząt
• ↘ Mniejsze  

straty zwierząt

PLN

OSUSZANIE – SANITYZACJA – ABSORBCJA ZAPACHÓW I NH3

WYSOKA WYDAJNOŚĆ  
SKŁADNIKÓW OSUSZAJĄCYCH

• Nieodwracalne wchłanianie wody  
(bez tworzenia się błota)

Wiąże wodę jeszcze silniej  
niż Actisan!

Rozwój kwasofilnej  
flory  

(ograniczenie  
rozprzestrzeniania się  

patogenów)

SUBSTANCJE  
ZAKWASZAJĄCE

• Działanie  
zakwaszające  
na posypane  

produktem  
powierzchnie

Jednoczesne  
działanie  

zakwaszające  
i osuszające 

SANITYZUJĄCE  
SUBSTANCJE  

AROMATYCZNE

• Uwalnianie  
substancji  

zapachowych

Uwalnianie azotu  
do gleby podczas 

nawożenia

WIĄZANIE  
AMONIAKU

• Zatrzymanie azotu w ściółce 
• Redukcja podrażnienia  

dróg oddechowych  
przez amoniak

H2O H2O

H2O

Bezwodna Sól Mineralna

Nieodwracalny proces

Uwodniona Sól Mineralna

H2O

H2O

H2O


