MS DryCare
Dla zachowania optymalnej higieny pomieszczeń inwentarskich

Higiena w pomieszczeniach inwentarskich jest kluczowa,
aby zminimalizować ilość bakterii środowiskowych. Słaba
higiena przyczynia się do rozwoju problemów zdrowotnych
wśród zwierząt.

Silny proszek higieniczny pochłaniający wilgoć przyczynia się do zapewnienia
optymalnego zdrowia.

Odpowiednia higiena
w pomieszczeniach
inwentarskich pomaga
zapewnić dobry stan
strzyków, stan zdrowia
wymion oraz optymalne

Suche kojce przyczyniają
się do zapewnienia
zdrowego środowiska
dla cieląt.

Suche gniazdo zapewnia,
że prosięta zostają szybko
ogrzane.

Rozrzucanie proszku w
gniazdach dla kur niosek
zapewnia suche warunki i
zdrowy klimat w kurniku.

środowisko bytowania.

Ważne aspekty proszku higienicznego:
Pochłanianie wilgoci – najważniejszym celem proszku higienicznego jest stworzenie suchego
środowiska bytowania
Dobre rozprowadzanie – produkt musi być łatwy do rozprowadzenia, aby dobrze pokrył obszar i
nie tworzył kurzu.
Przyjemny zapach – ponieważ odgrywa to rolę w zapewnieniu przyjemnego środowiska 		
bytowania i może przytłumić lub zneutralizować zapachy (tj. te nieprzyjemne)
pH – proszek higieniczny nie może powodować podrażnień strzyków zwierząt, skóry, pięt ani nóg.

MS DryCare
MS DryCare to gotowy do użycia proszek higieniczny, który można stosować w kojcach, boksach, 		
gniazdach dla zwierząt itp., aby zapewnić lepsze warunki bytowania. MS DryCare zawiera również
mieszankę naturalnych olejów opartych na wyciągach z roślin, które mają pozytywny wpływ na jakość
powietrza i drogi oddechowe zwierząt. Drogi oddechowe nowonarodzonych zwierząt otwierają się.

Bardzo wysoki
stopień
pochłaniania
wilgoci, >200%

Używanie MS DryCare prowadzi do:
Suchego środowiska bytowania
Lepszego zdrowia zwierząt
Lepszego komfortu zwierząt

Nie wytwarza
kurzu

Produkt posiada
neutralne pH

Boksy dla krów mlecznych:
rozrzucać codziennie wyłącznie w mokrych miejscach

Świnie

Kojce i miejsca dla cieląt:
100 g/m², 2 razy w tygodniu

Miejsce dla prosiąt/macior:
50 g/m², 3 razy w tygodniu
Kojce porodowe:
codziennie, wg potrzeb

Drób

Cielęta

Bydło

MS DryCare

Brojlery:
100 gr/m2, przy rozpoczęciu cyklu, a następnie
rozrzucać w mokrych miejscach
Gniazda dla kur niosek:
50 g/m², raz na dwa tygodnie
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