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MAGKAL og VITAKAL

regio distribiteur

STABIL OG FIN
STALDSTRØELSE 
FOR MAKSIMAL 
HYGIEJNE

pH 10+



DEKAMIX, effektiv kalkmix med en pH på 10+

pH 10+

Gangarealer

Sengebåse

Kælvnings- og sygeafsnit

Spaltegulv

Fast gulv

Dybstrøelses bås

Sengebås med
gummimåtte

Sengebås med
gyllefiber

Dybstrøelses bås
Forhøjet celletal

Sengebås med 
gummimåtte
Forhøjet celletal

HyppighedTildeling-
Anbefaling

2 - 3 gange pr uge

Efter udmugning

2 - 3 gange pr uge
og fugtige pletter

Dagligt på fugtige
pletter

Inden tildeling af
fiber 1 x pr uge

Dagligt over hele
båsens overflade

2 x dagligt over hele
båsens overflade

Anvendt
mængde

200 - 300 g/m2

200 - 300 g/m2

300 - 500 g/m2

200 - 300 g/m2

200 - 300 g/m2

300 - 500 g/m2

200 - 300 g/m2

Yderst effektiv strømiddel med kraftig udtørrende 
virkning, og sørger for at pH stiger (pH 10+)
I en tør kalveboks har miljøbakterierne færre chancer for 
overlevelse
Fremmer yversundhed gennem tørrere og renere yver 
og patter
Bidrager til klovsundhed ved tørre klove
Skånsom på huden og forårsager ikke sprukne patter

Er skånsom mod klovene
Tørre boksmiljøer er mindre attraktive for fluer
Forøger (testet DLG), skridsikkerhed
Forbedrer de hygiejniske forhold i kælvningsbokse

Også anvendelig til blandt andet fjerkræ og grise / 
smågrise, øger hygiejnen i kalvebokse
Naturprodukt, ikke et biprodukt af industrien

Forbedrer pumpbarhed af gylle
Egnet til økologiske bedrifter
Også egnet til blanding med savsmuld eller snittet halm 
til yderligere udtørring og hygiejne
Leveres i 25 kg sække og BB 1000 kg

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

For mere information kontakt Cebeco Fourage.
Cebeco Fourage, Pårupvej 17, 6933 Kibæk

Mobil 40174096 - Mobil 40602730 - Mail info@cebeco.dk
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