MS DryCare
Voor een optimale ligplaatshygiëne

Ligplaatshygiëne is essentieel om de infectiedruk van
omgevingsbacteriën in de stal te beperken. Een beperkte hygiëne
draagt bij aan de ontwikkeling van gezondheidsproblemen bij
dieren.

Een sterk vochtabsorberend hygiënepoeder draagt bij aan optimale
gezondheid.
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Belangrijke aspecten van een hygiënepoeder:
Vochtopname: het belangrijkste doel van een hygiënepoeder is het creëren van een droge
leefomgeving
Goede verdeling: het product moet eenvoudig te verdelen zijn en niet stuiven, zodat het op de
goede plaats terechtkomt
Aangename geur: een aangename geur draagt bij aan een aangename leefomgeving en kan
ook (onaangename) geuren verdrijven en/of neutraliseren
pH: een hygiënepoeder mag niet irriterend zijn voor de spenen, huid, hakken of poten van dieren

MS DryCare
MS DryCare is een gebruiksklaar droog poeder geschikt voor gebruik in ligplaatsen / lignesten voor
dieren en voor een beter stal- en leefklimaat. Ook bevat MS DryCare een mengsel van natuurlijke
oliën op basis van plantenextracten, die een positieve werking hebben op de luchtkwaliteit en 		
luchtwegen van de dieren.

Zeer hoge
vochtopname
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Door gebruik van MS DryCare ontstaat:
Een droge leefomgeving
Een betere diergezondheid
Een beter diercomfort

Stuift niet

Aangename
geur

Melkkoeien ligbox:
dagelijks alleen de natte plekken instrooien

Varkens

Kalverhokken en afkalfruimte:
100 g/m², 2x per week

Biggen/zeugenafdeling:
50 g/m², 3x per week
Kraamhok:
dagelijks, naar behoefte

Pluimvee

Kalveren

Rundvee

Dosering

Vleeskuikens:
100 g/m², bij opstart ronde en natte plekken instrooien
Legnesten:
50 g/m², 1x per 2 weken
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