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Vysoko AKTÍVNY kondicionér do  
podstielok pre Váš dobytok 

(všetkých vekových kategórií)

Dairy Bedding Conditioner
BedCideTM

„Vaše kravy trávia polovicu svojho času ležaním a práve preto vtedy potrebujú zosilnenú 
ochranu. V ich podstielke sa každý deň niečo deje. Vlhká podstielka je domovom 
baktérií, ktoré sa rozmnožujú a čakajú na príležitosť zaútočiť na vemená kráv cez cecky. 
Výsledkom je často mastitída, strata produkcie a v konečnom dôsledku strata zisku.“

S výrobkom BedCide™ máte teraz v rukách jedinečnú zbraň na 
zlepšenie svojich výsledkov…

BedCide™ vytvára aktívnu bariéru medzi 
prostredím a ceckami Vašich kráv! 

BedCide™ vytvára prostredie, ktoré je veľmi 
nepriateľské pre baktérie spôsobujúce  

mastitídu (*) 

BedCide™ zosilňuje ochranu počas toho ako Vaše kravy 
oddychujú. VEĽMI suchá podstielka spomaľuje útoky bakté-
rií a Vaše kravy si môžu žiť v pohodlnom a čistom prostredí.
 
(*) Vlhkosť môže byť domovom, potravou a prostriedkom premiestňovania 

pre baktérie. 

BedCide™ absorbuje viac vlhkosti ako väčšina konkurenčných produktov!
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    Južná 7, 949 01 Nitra      Tel.: 037/7720141

    Email: agromont@agromontnitra.sk

    www.agromontnitra.sk

BouMatic

Váš BouMatic 
dodávateľ

BedCideTM

Dairy Bedding Conditioner

BedCide™ - AKTÍVNA receptúra
zabezpečujúca tieto úžasné výhody:

BedCide™ vytvára PRÍJEMNÉ prostredie.  •  
Pomáha znížiť nepríjemný amoniakový zápach v maštaliach a 
vytvára zdravšie a príjemnejšie prostredie.  
Okrem toho používanie BedCide™ vplýva na zníženie množstva 
múch v okolí podstielky.

BedCide™•  aktivuje a predlžuje životnosť podstielky 
redukovaním vlhkosti a redukovaním prítomnosti baktérií.  

BedCide™•  urýchľuje proces premeny výkalov na dusík,  
a tým sa výkaly z podstielok môžu roztrúsiť po poliach. 

BedCide™•  je jednoduchý na použitie a je bezpečný.  
Nie je potrebné žiadne špeciálne zaobchádzanie. Jednoducho sa 
aplikuje rukou. Je bezpečný pre kravy, prostredie a aj pre Vás. 

BedCide™•  je omnoho účinnejší ako vápno.  
BedCide™ má lepšie absorpčné vlastnosti ako vápno a na ležiskový 
box je potrebných iba pár gramov výrobku v porovnaní s niekoľkými 
kilogramami vápna.

BedCide™•  je VÁŠ PARTNER: Aktívny a bezpečný kondicionér do 
podstielok Vám pomôže zabezpečiť bezpečné prostredie pre Vaše 
kravy, produkciu a zisk.  

Zavolajte svojmu BouMatic dílerovi ešte dnes!

BedCide™ - AKTÍVNY absorbent pre kvalitnejšiu podstielku
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