
Κλείνετε καλά την σακούλα μετά την χρήση. Αποθηκεύστε το 
προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Σακί των 25 kg 

Απλώστε ομοιόμορφα το ACTISAN 360 στις περιοχές όπου τα ζώα 
ξαπλώνουν στις παρακάτω ποσότητες::  

• ΒΟΟΕΙΔΗ:
- Έδαφος:
• Δόση έναρξης: 300gr / ενήλικα κάθε 2 ημέρες.
• Δόση συντήρησης: 200gr / ενήλικα κάθε 2 ημέρες. 100gr / μοσχάρι 
κάθε 2 μέρες.
• Επαναλάβετε τη δόση εκκίνησης για 1 εβδομάδα κάθε μήνα.
- Θάλαμοι: 100gr / αγελάδα κάθε 2 ημέρες (στο πίσω 1/3 του θαλάμου).
- Στεγνά λουτρά ποδιών: 
Βάλτε 5 cm Actisan σε δίσκο και τοποθετήστε τον σε κάποιο σημείο 
διέλευσης (π.χ. στην έξοδο από την αίθουσα αρμέγματος). Χρήση μία 
έως αρκετές φορές το μήνα ανάλογα με τις ανάγκες.

• ΠΡΟΒΑΤΑ-ΚΑΤΣΙΚΙΑ:
- 25gr  / ενήλικα κάθε 2 ημέρες (διπλασιάστε τη δόση κατά τη διάρκεια 
του τοκετού) .

• ΧΟΙΡΟΙ:
-  Τοκετός: 100gr  / m2 κάθε 2 ημέρες στις υγρές ζώνες.
-  Πάχυνση: 100gr  / m2 την εβδομάδα στις υγρές ζώνες.

• ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ:
- 100gr / m2 την εβδομάδα μετά την 3η εβδομάδα στις ζώνες ύπνου.

• ΑΛΟΓΑ:
- 100gr  / m2 την εβδομάδα, μία ή περισσότερες φορές.

w ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

w ΠΡΟΣΟΧΗ

w ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

www.gr.timacagro.com 
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ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

• Ευζωϊα των ζώων
• Υγιεινή και υγεία
• Απόδοση

!



ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Κακής  διαχείρισης  απεκριμμάτων 

ΟΦΕΛΗ
Αποστειρωμένα απεκρίμματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΡΑΣΗ 360°

ΣΤΕΓΝΩΜΑ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ (NH3)

Υγειονομικοί
κίνδυνοι

• Μαστίτιδα
• Χωλότητα
• Διάρροια
• Μετρίτιδα

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

• Μη αναστρέψιμη απορρόφηση 
(χωρίς σχηματισμό λάσπης)

ΟΞΕΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ

• Σημαντική οξύνιση της 
επιφάνειας του δαπέδου

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
• Δρα ως αντλία αζώτου
• Μειώνει τον κίνδυνο 

αναπνευστικής αδυναμίας που 
συνδέεται με την αμμωνία

Ακόμη πιο ισχυρό από το 
ACTISAN!

Ευνοεί την οξινόφιλη 
χλωρίδα

(συμβάλλοντας στον 
περιορισμό της επίδρασης 

των παθογόνων)
Ελαχιστοποίηση της 

απελευθέρωσης αμμωνίας στο 
έδαφος

Υγιές
περιβάλλον

•↘ Κτηνιατρικά
έξοδα

•↗ Μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής

•↗ Αναπαραγωγή

Δυσφορία των 
ζώων

• Υγρασία
• Αμμωνία
• Βρωμιά

• Πολ/σμός και
ανάπτυξη εντόμων

ΕυζωΪα
• Άνεση
• Υγιεινή

•↘ Οσμές

Επιδράσεις στην
παραγωγή

•↘ Ποιότητα γάλακτος
•↘ Παραγωγή γάλακτος

•↘ Ανάπτυξη
•↘ Γονιμότητα

•↘ Υγεία κοπαδιού

Προστασία 
παραγωγής

•↗ Ποιότητα γάλακτος
•↗ Παραγωγή γάλακτος

• DAP
•↘ Πρόστιμα σφαγείου
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

•  Απελευθέρωση 
αρωματικών ενώσεων

Ταυτόχρονη δράση 
οξίνισης και 

αφυδάτωσης για τη 
διαχείριση της υγιεινής 

των απορριμμάτων
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• Μέτρηση της ισχύος δέσμευσης της αμμωνίας

Δεσμευση
NH4+ : 

+66%

Δέσμευση
 H2O : 

+11%




