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Twój Doradca Techniczno-Handlowy PREPARATY HIGIENICZNE
Do stosowania w obecności zwierząt

Preparat do stosowania w produkcji zwierzęcej  
usprawniający funkcjonowanie kanałów gnojowych, 
składowanie oraz PODNOSZĄCY parametry nawozowe 
gnojowicy

  Poprawia wartość nawozową gnojowicy

  Wspiera jej homogenizację 

  Poprawia kompostowanie i mineralizację

  Ułatwia zgarnianie odchodów z korytarzy

ACTIGLENE składa się z frakcji  
mineralnej i organicznej:

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozsypać na ruszta, korytarze przepędowe w ilości 500 g/ szt./ tydzień  
lub raz w miesiącu bezpośrednio do zbiornika w ilości 1 kg/m3 gnojowicy.
Dawka początkowa do zbiornika: 4 kg/m3, 1 raz na miesiąc,  
przez kolejne 3 miesiące.

Frakcja  
mineralna

Algi wapienne z dodatkiem naturalnych krzemianów akty-
wują kompostowanie, działają jak „gąbka” i wiążąc amo-
niak poprawiają jakość nawozową gnojowicy. Dodatkowo 
poprawiają homogenność i strukturę gnojowicy zapobiga-
jąc powstawaniu skorupy na wierzchu zbiornika.

Frakcja  
organiczna

Bakterie oraz kompleks odżywczy z alg poprawiają fer-
mentację substancji organicznych, dotleniają gnojowicę, 
aktywują kompostowanie i wpływają na mineralizację  
azotu.
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Produkty linii ACTILITH 
przeznaczone są do utrzymania higieny w budynkach inwentarskich w obecności zwierząt.

1.  Działanie osuszające 
  ACTILITH dzięki obecności bezwod-

nych soli, które trwale i nieod-
wracalnie wiążą wodę na drodze 
chemicznej, zapobiegając powsta-
waniu „błota” czy „papki”.
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2.  Działanie Dezynfekują-
ce i biobójcze

  ACTISAN dzięki zawartości łagod-
nego dla zwierząt kwasu salicylo-
wego działa dezynfekująco i bio-
bójczo.

Korzyści ze stosowania produktów linii ACTILITH: 

  Poprawa zdrowotności i dobrostanu zwierząt

  Lepsze przyrosty 

  Poprawa płodności

  Zmniejszenie częstotliwości występowania mastitis

  Zmniejszenie częstotliwości występowania kulawizn

SPOSÓB UŻYCIA:
Aplikacja produktu linii ACTILITH powinna odbywać się równomiernie na całej 
powierzchni w miejscu przebywania zwierząt zgodnie z poniższymi wytyczny-
mi.

3.  Działanie wiążące amoniak i neutralizujące zapachy
ACTILITH odświeża powietrze  
i wiąże amoniak z powietrza! Prze-
kłada się to na podniesienie higie-
ny zwierząt. Zawiera dodatki zapa-
chowe. 

•  Efekt osuszający bez formowania 
się „błota”

•  Efekt „gąbki” wchłaniającej amo-
niak i gazy
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DAWKOWANIE:
Głęboka ściółka: Rozsypać produkt równomiernie w miejscu legowiskowym: 
dawka uderzeniowa – 300g na dorosłe zwierzę co 2 dni; dawka profilaktyczna  
– 200g na dorosłe zwierzę co 2 dni; 100g na cielę co 2 dni. 

Powtarzać dawkę uderzeniową co miesiąc przez 1 tydzień.

Kojce: 100g na zwierzę co 2 dni. Minimalna temperatura skutecznego działania 
preparatu: + 10°C.

UWAGA:
Każdorazowo zamykać opakowanie 
po użyciu produktu. Przechowywać  
w miejscu suchym i chłodnym.

zawartość:
Worek 25 kg

4. Działanie przeciwzapalne i regenerujące 
ACTISAN wspomaga gojenie się ran powstałych na skutek zapalenia skóry i zapobiega powstawaniu nowych.

wygodny i skuteczny system aplikacji

ACTILITH aplikator:
umożliwia szybką, skuteczną  i wyrów-
naną aplikację produktów linii ACTI-
LITH.


