ANIMAL HUSBANDRY

От близо 20 години „ЕУРОВИКС“ се концентрира върху разработката и производството
на приложни биотехнологии за околната среда. Благодарение на своите научни
лаборатории и на сътрудничеството си с европейски експериментални институти,
„ЕУРОВИКС“ произвежда и предлага на пазара широк спектър от биостимулатори. Тези
продукти се смесват с отбрани съединения от ензими и микроорганизми за
обработката на органични вещества, почви и вода.
Търговската марка на „ЕУРОВИКС“ — „БИОТЕХНОЛОГИИ ЗАВИНАГИ“ е основният
принцип на дружеството: всички активни съставки в тези хигиенни продукти са с
естествен произход, не съдържат генно модифицирани организми (ГМО) и допринасят
за ускоряването на естествените процеси и възстановяването на баланса.
Отдадеността си на научните изследвания и неизменно високото качество на
обслужване носи на „ЕУРОВИКС“ признание и награди:
– включване в Регистъра на висококвалифицираните научно-изследователски
лаборатории на италианското Министерство на образованието, университетите и
научните изследвания;
– включване в Националния научно-изследователски регистър на Министерството на
образованието, университетите и научно-технологичните изследвания под № 882210Н
2;
- Съобщения на добра воля BF94-0147, 0148, 0149, 0150 от Американската агенция за
опазване на околната среда (ЕРА) съгласно Закона за контрол на токсичните вещества;
- UNI EN ISO 9001:2008 акредитация (сертификат № CERT-03953-99-AQ-MIL-SINCERT) включване в категория 9, клас В на Националния регистър на управителите по околната
среда.
Биологичните технологии, разработка на „ЕУРОВИКС“, могат да се използват в няколко
различни сектора. С цел оптимизация на резултатите, бяха разработени специфични
приложни системи за всеки един сектор.
„ЕУРОВИКС“ работи в четири основни направления:
АГРО – СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
- Възстановяване на изтощена почва
- Естествено наторяване при интензивно и мащабно отглеждане на култури
- Биологична обработка на зелени площи за голф игрища и стадиони
- Биологична обработка на зелени площи в обществени паркове, ботанически
зеленчукови градини

ЗООЛОГИЯ – ЖИВОТНОВЪДСТВО
- Саниране на животновъдни ферми (рогат добитък, свине, кокошки и т.н.)
- Управление на отпадъците (агро характеристики, Директива за нитратите, саниране)
- Коне
ОКОЛНА – ОКОЛНА СРЕДА
- Възстановяване на замърсени обекти
- Пречистване на отпадъчни води
- Управление на твърди битови отпадъци - Намаляване на въздействието върху
околната среда, обезмирисяване.
- Качество на въздуха
- Хигиена и саниране на общности и битови зони
АКВА – АКВАКУЛТУРА И ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
- Аквакултура в солена, нискосолена и прясна вода
- Аквакултура в системи за рециркулация и инкубатори
- Декоративни рибки и аквариуми
- Възстановяване на водни екосистеми (езера, лагуни, реки, канали, обществени водни
пътища)
„ЕУРОВИКС“ обслужва много категории потребители по целия свят, сред които
общини, промишлени дружества, селскостопански кооперации и земеделски
производители, дистрибутори на екологично чисти продукти, национални и
международни организации и лекоатлетични съоръжения.

„Еуровикс“ ООД произвежда в
Италия и извършва продажби по
целия свят ензимни бактериални
продукти,
наречени
Б И О С Т И М У Л А Т О Р И .
Биостимулаторите са „концентрати
на живота“, разработени чрез
подбор
на
полезни
микроорганизми, ензими, фактори
на ензимен растеж в подкрепа на
естествените
процеси
и
поддържане
на
екологичния
баланс.
Тяхното приложение засилва и
оптимизира реакциите, свързани с
биологичното разграждане, което
обикновено се наблюдава в
природата, като се гарантира
правилният баланс на екосистемите
с цел намаляване на нежеланите
реакции,
като
например
разпространение на патогенни
микроорганизми,
нежелани
миризми,
образуване
на
инфилтрати и т.н. Съвремен-ното
интензивно животно-въдство и
изискванията за производство не
позволяват активността на на
положител-ната флора, а по-скоро
повишават
възможността
патогенната флора да създаде
опасни по своите размери колонии
в
средата.
Биостимула-торите
работят за установява-нето и
поддържането
на
адекватна
екосистема поради стимулирането
на бактериална флора в околната
среда, която е особено важна
връзка в биологич-ния цикъл. Този
цикъл може да започне от
стомашно-чревния
тракт
на
животното до селскостопанската
почва в рамките на селското
стопанство, ако оборската тор се
използва за наторяване на почвата.
Продуктите на „Еуровикс“ оказват
въздействие
върху
целия
селскостопански-животновъден
цикъл на производство: в селското
стопанство
те
подобряват
качеството
на
въздуха,
здравословното
състояние
и
здравните условия; управлението
на
оборския
тор
с
цел
разработването на конкретен план
за намаляване на нивата на азот,
увеличаването на количеството и
качеството на производството на
биогаз; разработването на планове
за наторяване с цел подобряване на
производството и характеристиките
на почвата (органична материя,
микрофлора).
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Вече близо 20 години „Еуровикс“ разработва, произвежда и продава новаторски решения, основани на
използването на биологични технологии, прилагани в земеделските стопанства.
Основната функция на тези приложни технологии е подобряването на управлението на
производствените разходи и селското стопанство, като се постига баланс между външната и
външната среда.
Въз основа на примерите, изпитванията и опитите на място, дружество „Еуровикс“ предлага
цялостно решение чрез програмата:

ЕКО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Полеви - селско
стопанство

Хуманно
отношение към
животните

Естествен и
изкуствен тор

Здраве на
животните
Селското стопанство, независимо от своето местоположение, се счита за среда и неговото
взаимодействие с външната среда сочи, че в общия управленски процес под внимание трябва да се
вземат натуралните решения, а именно посредством използването на биологични технологии.
В програмата на „Еуровикс“ на EКO-ЗЕМЕДЕЛИЕ, има четири области, които взаимодействат
помежду си и оказват влияние един на друг:
ОКОЛНА СРЕДА: има пряк ефект върху хуманното отношение към животните
ХРАНЕНЕ: допринася за икономичния добив и хуманното отношение към животните
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ТОР: засяга вътрешната и външна среда на селското стопанство
ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ: тясно свързано с естествения тор, който се използва
за естествено наторяване
Решенията на „ЕУРОВИКС“ се основават на използването на биостимулатори, които въздействат
на органичната материя, намираща се в околната среда и произвеждана от животните по време
на биологичния цикъл. Действието на биостимулаторите се свързва със стабилизирането на
органичните вещества и предотвратява нежеланата ферментация със следните:
- Подобрение на качеството на въздуха и външната среда
- Саниране, чрез предотвратяване на разпространението на патогенни бактерии
- Намаляване на производството на вещества, които привличат вредни насекоми
- Ограничение на влагата
- По-лесно управление на местата за лягане и
отделенията (в краварни, конюшни)

Управлявайте естествено!

Възможните ползи от програмата на „Еуровикс“
ЕКОФАРМ/НГ могат да доведат до:
- Предотвратяване на болести при животните
- Подобряване на производителността
- По-лесна експлоатация и по-ниски
производствени разходи
- Намаляване на въздействието върху околната среда

Икономии

Ефективност

Екоустойчивост

За Вашето селско стопанство.

ОПИСАНИЕ - Биостимулаторът под формата на прах,
създаден въз основа на активни микроорганизми и
ензими, цели санирането и управлението на оборския
тор; използва се по местата на лягане и оборудване в
рамките на селското стопанство.
ПРЕДИМСТВА - Прилага се при изграждането на кошари
и отделения в краварниците и конюшните. С него се
започва и ускорява биологичното разграждане на
органичната материя; подобрява се микроклиматът и
се намалява вдишването на вредни газове (амониеви
газове); предотвратява се образуването на вещества с
лоша миризма (индол - скатоле - путресцин - кадаверин)
и се подобряват условията на живот на животните,
както и тяхната производителност.
Спомага за подобряване на управлението на тора, като
се намалява образуването на наслагвания и
препятствия в тръбопроводите. Създава биофилм с
положително
действие,
като
предотвратява
образуването на патогенни бактерии.
Повишава
неутрализирането
на
азота
и
стабилизацията
на
тора,
което
води
до
подобряването на агрономните характеристики, а
използването му за наторяване на полята намалява
въздействието върху околната среда.

ОПИСАНИЕ -Биостимулаторът под формата на прах,
създаден въз основа на активни микроорганизми и ензими,
цели да се третират местата за лягане в кокошкарници.

Микропан НОРМАЛ

Биостимулаторът за употреба в
селското стопанство

Микропан СИМПЛЕКС

ПРЕДИМСТВА - Подобрява се екологичният микроклимат,
като
се
намалява
издишването
на
амоняк,
предотвратява се образуването на вещества с лоша
миризма (индол - скатол - путресцин - кадаверин),
подобряват се условията на живот на животните,
както и тяхната производителност.
Ускорява се биологичното разграждане на органичната
материя и се намаляват екологичните патогени;
поддържа оптимални условия на влажност и
капацитета на нейното поемане от местата за лягане,
което води до предотвратяването на болести.
Спомага за процесите на узряване и стабилизация на
местата за лягане/сламените постели, като така се
подобряват агрономните характеристики на тора и се
намалява въздействието върху околната среда поради
изхвърлянето на тора в полята.
Продуктът може да се прилага върху мястото за лягане
и е безопасно за пилетата в най-ранния им стадий на
развитие.

ОПИСАНИЕ - Ензимно-микробен прах за подготовка и
поддържане на местата за лягане и отделенията в
кравеферми и стопанства за едър рогат добитък.

Биостимулаторът за употреба в местата
за мътене на кокошки

Микропан БЕДИНГ

ПРЕДИМСТВА - Повишава процесите по биоразграждане
на органичната материя, която се намира в местата за
лягане; и подобрява хигиенните условия, като се
установява контрол върху патогенните бактерии. Това
може да доведе до намаляване на общия брой соматични
клетки и се подпомага предотвратяването на мастита.
Добавянето на продукта създава удобна среда за
животните, тъй като намалява влагата; спомага за
почистването на виметата и намалява времето за
подготовка за доене, като същевременно увеличава
периода на използване на сламената постеля.
Подобрява условията в селското стопанство и степента
на хуманно отношение на животните, като това има
положителен ефект върху производителността.
Може да се прилага пряко върху местата за лягане на
животните и подобрява агрономичното качество на
естествения тор, който се използва за наторяване.

Биостимулаторът за обработка на места
за лягане на едър рогат добитък

Микропан СОЛЮЦИОНЕ

ОПИСАНИЕ - Течен биостимулатор, който се състои от
ензими, бактерии и екстракти от зеленчуци. Идеален за
ръчно и автоматично приложение с цел обезмирисяване
и саниране в животновъдните стопанства и сгради.
ПРЕДИМСТВА - С комбинирано действие на избрани
ензими и микроорганизми, продуктът санира околната
среда и предотвратява образуването на микробен
биофилм в сградите и намалява отделяния във въздуха
инфилтрат.

Неговото приложение в кошари / обори / краварници /
конюшни, както и върху самото животно е безопасно и
допринася за подобряването на околната среда в
селското стопанство, като се излъчва естествен
аромат.

Биостимулатор за обезмирисяване на
животновъдни стопанства

Микропан ДЕ.СОЛ

Има ефект както в затворени, така и в отворени
пространства.

ОПИСАНИЕ -Ензимен препарат, съставен от ензими и
растителни екстракти, които могат да се приложат
върху всяка една миеща се повърхност и не съдържа
повърхностно активни вещества и химични добавки.
ПРЕДИМСТВА - Продуктът е ефективно почистващо
средство за всяка една миеща се повърхност и може да се
прилага наред с всички обичайни методи за почистване:
на ръка, с кофа и парцал, в перални машини, системи с
високо и ниско налягане; ефективни при отстраняване на
органичните остатъци от мръсотия и масло; и не
излъчва химични радикали.
Има неутрално рН, следователно не уврежда
третираната повърхност и лесно се разрежда във вода.

Универсален ензимен препарат
за всякакви повърхности

ФИТОСАН Плюс

Продуктът се прилага при същата концентрация като
всички стандартни препарати.

ОПИСАНИЕ - Концентрирана течност със растителни
есенции за предпазване на добитъка и околната среда.
ПРЕДИМСТВА - Продуктът се състои от естествени
растителни екстракти и неговото приложение е
безопасно в присъствието на животни. „ФИТОСАН“
съдържа силен парфюм, който ухае приятно на хората,
но не и на насекомите (мухи, комари и т.н.). Тези насекоми
няма да влетят в пространствата, напръскани с
продукта. Наличието на растителни екстракти има
обезмирисително действие, като същевременно изпуска
приятен и траен аромат.

Смес от натурални есенции за
употреба при животни и среда

Може да се прилага в чакалните и помещенията за доене,
като така се намалява напрежението, което понасят
животните и се ограничава пасивното пренасяне на
патогени. Продуктът има траен ефект както в
затворени, така и отворени пространства.

ЕКО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Решенията на „Еуровикс“ могат да се прилагат при храненето на животните.
Прилаганите биологични технологии, разработени от „Еуровикс“ са в основата на производството на
добавки към традиционния фураж в хранителния режим на животните с цел подобряване на
разграждането и усвояването на хранителни вещества, като така се подобрява здравословното
състояние на животните.

Полеви - селско
стопанство

Хуманно
отношение към
животните

Естествен и
изкуствен тор

Здраве на
животните

Продуктите на „Еуровикс“ се произвеждат само с естествени компоненти от растителен произход,
третирани чрез процеси, собствена разработка, и получили международен лиценз.
Те допълват обичайните хранителни режими и позволяват да се:
-

Подобри чревната флора
Защити стомашната и чревната лигавица
Предотвратят болести на стомашно-чревни заболявания
Подобри усвояването на хранителните вещества
Намали образуването на газ в храносмилателния тракт

...нещо повече, те добавят изключително полезни за състоянието и хранителния режим на
животните вещества, като например полизахарид, ензими и незаменими аминокиселини.
Те могат да се използват във всяка една животновъдна ферма и могат лесно да се смесват с фуража.
Могат да се добавят към фуража на едрия рогат добитък, овцете и кокошките за различните
производствени цикли.
Те са показани особено по време на критичните фази, като например храненето на телета или други
животни, когато патогените могат да се свържат с фуража.
Тези продукти влияят на храносмилателния процес, на усвояването на хранителни вещества и
допринасят за предварителната обработка на отпадъците, като се намалява образуването на лоша
миризма, подобрява се управлението на здравословното състояние на стадото, подобрява се
качеството на въздуха, санира се околната среда и се увеличава ценност на органичните остатъци
от агрономна гледна точка.
Приложението им в храненето, в съчетание с управлението на околната среда на селското
стопанство води до подобрена екологична устойчивост и носи по-висока икономическа
възвръщаемост на производителя.

БИОЛАЙФ

Добавка към фуража на
животновъдните стопанства

БИБОР АСОРБ

Универсален ензимен препарат
за всякакви повърхности

ОПИСАНИЕ - Добавка към храната на животновъдните
стопанства. Хранителен интегратор, произведен за
храненето на телета, овце, прасета и пилета. Смесва
се направо с дневната дажба на животните.
ПРЕДИМСТВА - Подобрява усвояемостта на храната
поради факта, че съдържа вещества, подпомагащи
храносмилането, и оптимизира преобразуването на
храната
в
животното.
Смилаемостта
на
хранителните съставки се повишава и подпомага
по-добрата „производителност“ на храната при
по-ниски разходи. Продължителната употреба на
продукта
в
хранителните
дажби
подобрява
функционалния баланс на чревната микрофлора, като
предотвратява образуването на токсини, които
могат да променят органичния баланс на
представянето
при
животните;
по-високата
използваемост на храната допринася за намаляването
на емисиите от изпражнения на нежелани вещества
(по-специално амониеви газове), като намалява
екологичното
въздействие
и
обонятелното
замърсяване в животновъдните стопанства.

ОПИСАНИЕ - Цялостна запечена храна от зърнени
култури, която допълва хранителната програма на
животните. Специален интегратор за защитата на
лигавицата на стомашно-чревния тракт на
животните. Особено препоръчителен за храна на
телета.
ПРЕДИМСТВА - 8IBOR се получава чрез процес по
запичане на зърнени култури. Продуктът предоставя
физическа защита, като създава плака върху
стомашно-чревните стени и по този начин
предотвратява стомашно-чревните заболявания.
Има деконгестантно въздействие върху лигавицата и
подобрява усвояването на хранителните вещества и
повишава
ефекта
от
лечението
на
стомашно-чревните заболявания.
Може лесно да се добави към всяка една дневна дажба
при
животните
и
има
въздействие
върху
производителността.

ЕКО ЗЕМЕДЕЛИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ТОР И УПОТРЕБА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Съществува пряка зависимост между практиките за управление на селските стопанства и
икономическите резултати от цялата дейност.
Торът е източник на органичен материал и ако се обработва надлежно е полезен източник на
хранителни вещества за всички култури.
Общата интеграция по-често се случва в рамките на селското стопанство. Обикновено торът се
използва за естественото наторяване на почвите или културите, които на свой ред ще се използват
за хранене на животните в селското стопанство.

Полеви - селско
стопанство

Хуманно
отношение към
животните

Естествен и
изкуствен тор

Здраве на
животните
Биостимулаторите, които намират приложение както в храненето и животновъдното стопанство,
могат да помогнат за процеса по образуване на хумус и стабилизацията на органичната материя,
която се използва чрез животинска тор.
Чрез тях можете да:
-

Подобрите агрономичната стойност
Намалите лошите миризми и наслагванията
Предотвратите и премахнете утайките
Управлявате по-лесно пречиствателните станции и изхвърлянето на тора

За да повишите ефикасността на тора и употребата на естествена тор върху изтощените почви,
можете да добавяте биостимулатори, за да започне процесът по възстановяване.

ДИРЕКТИВА ЗА НИТРАТИТЕ
Биологичните технологии на „ЕУРОВИКС“ предлагат лесно, ефективно и икономично решение за
правилното управление на тора съгласно ограниченията, наложени от Директивата за нитратите.
Чрез действието на бактериалната флора, която се съдържа в биостимулатори на „Еуровикс“, може
да се получи естествено намаляване на азота без да се извършва допълнителна обработка.
Чрез наблюдението на количеството азот, което се съдържа в тора, можете да опростите неговото
управление, да оптимизирате управлението на наторяването и да подобрите неговата агрономна
стойност.
В допълнение към горепосочените решения, които са на разположение на селския стопанин, „Еуровикс“
предлага пълно обслужване по оценката, анализа, управлението и контрола на азота в естествената
тор и по приложението ѝ в селското стопанство.

ЕВРОАКТИВ АГРО

Биостимулатор за почви и
органични материали

ОПИСАНИЕ
Биологичен
почвен
подобрител,
разработен от естествени растителни екстракти,
избрана микрофлора от контролирана ферментация,
естествени ензимни компоненти и минерални
биокатализатори.
ПРЕДИМСТВА - Новаторски и изключителен продукт,
който е предназначен да възстановява слабите и
захабени почви в селски стопанства с интензивно
отглеждане на култури.
„ЕВРОАКТИВ АГРО“ активира повторно микробното
съединение и естествените процеси на почвено
плодородие с цел подобряване на усвояването на
хранителните вещества и намаляване на разходите за
наторяване.
Използва се в промишленото компостиране, като
ускорява и подобрява процесите по образуване на хумус
и стабилизация на животинския тор. По този начин
може да се получи висококачествен компост за
по-кратко време.
Следва да се прилага пряко върху органичните
остатъци (тора) и компоста продължава да оказва
въздействие върху почвата след разпръскването му.

АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ: БИОГАЗ
Използването на оборска тор като
алтернативен
източник
на
енергия
представлява
възможен
метод
за
използване
на
селскостопанските
и
животински отпадъци.
Производството на биогаз се извършва чрез
естествен биологичен процес, който
протича при анаеробни условия.
Биостимулаторите на „Еуровикс“, добавени
към процеса, могат да предоставят
решение, което:
- Повишава производството на биогаз
- Намалява въздействието на
субстратните разновидности
- Оптимизира производителността
- Опростява процесите по ферментация

Микропан БИОГАЗ

Биостимулатор от анаеробни
бактерии за производство на биогаз

ОПИСАНИЕ - специфичен биостимулатор, под формата
на прах или таблетки, създадени специално с цел
оптимизацията на реакциите по биоразграждане на
органичните съединения в анаеробна среда и
повишаване на производството на биогаз.
ПРЕДИМСТВА - Поради състава на продуктите от
ензимни съединения и активни компоненти се
оптимизира процеса на хидролиза (хидролиза на
полизахариди до прости въглехидрати, на протеини до
пептиди и аминокиселини, на мазнини до глицерол и
мастни киселини) и създава основа за ефективно
развитие на реакциите, които се извършват от
конкретни микроорганизми. Продуктът повишава
обема и качеството на биогаза.
„Микропан БИОГАЗ“ има отличен ефект при
подпомагане на разграждането на органичните
съединения и намаляването на утайките в
цистерните.

ЛИНИЯ ПРОДУКТИ ЗА КОНЕ
Въз основа на богатия ни опит в производството и приложението на приложни биотехнологии,
насочени към управлението на селското стопанство, „ЕУРОВИКС“ предлага новаторски решения за
доброто здравословно състояние на конете.
Собствениците полагат особени грижи и отделят внимание на конете с цел да се поддържа
състоянието и добрите показатели на коня.
Нашите биотехнологии въздействат на средата, в която конете прекарват по-голямата част от
деня (отделението и/или конюшнята); върху доброто състояние на животните и цялостната им
кондиция и намаляват риска от евентуално замърсяване поради патогени и увеличават
устойчивостта на коня към стрес и заболявания.

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОНЕ, ОБМИСЛЕТЕ ЕКОЛОГИЧНИЯ ПОДХОД
Полеви - селско
стопанство

Хуманно
отношение към
животните

Естествен и
изкуствен тор

Здраве на
животните
Конят не е пригоден за живот в ограничени пространства, в които възможността да се движи е
намалена.
Неправилното управление на отделението и мястото за лягане може да доведе до стрес и условия,
които могат да окажат влияние на състоянието на коня. Наличието на изпражнения и урина на
мястото за лягане предизвиква ферментация, която повишава нивата на влага и образуването на
опасни газове (амоняк, сярна киселина и т.н.), която ако бъде вдишана от животното може да доведе до
заболяване на дихателните пътища.
Освен това копитата на животното остават в продължителен контакт с мястото за лягане. Ако
органичните остатъци не се третират, това може да доведе до заболявания, като например
оникомикоза, дерматит, напукване на кожата и патологии, които се наблюдават при жабите.
Решенията на „ЕУРОВИКС“ се основават на използването на биостимулатори, които въздействат на
органичната материя, намираща се в средата и създавана от самото животно.

Биостимулаторите спомагат за стабилизирането на органичните вещества и предотвратява
аномалните ферментации. Те позволяват:
-

да се подобри въздухът и околната среда;
да се предотврати размножаването на патогенни бактерии (саниране);
да се намалят веществата, които привличат насекоми;
да се ограничи влагата;
по-лесно да се управлява мястото за лягане.

Приложението на нашите системи може да доведе до следните ползи:
-

По-добро състояние на коня;
Предотвратяване на заболяванията при животните;
Намаляване на стреса и възможните зарази;
Предотвратяване на копитните патологии;
По-лесна работа и намаляване на разходите.

БИОПРОФЕШЪНЪЛ

ОПИСАНИЕ - Ензимно-микробен прах, създаден от активни
микроорганизми и ензими за обработката на постелята на
коня и оборската тор в конюшната и ремаркетата.
Продуктът се състои от естествени съставки и може да се
използва за предоставянето на безопасно и биологично
контролирано място за лягане.
ПРЕДИМСТВА - Използва се в управлението на конете, като
продуктът повишава биологичното разграждане на
органичната материя, произведена от коня (изпражнения и
урина); подобрява екологичния микроклимат; намалява
нежеланите
вдишвания
(амоняк),
предотвратява
образуването на вещества с лоша миризма (индол - скатол путресцин - кадаверин); и накрая предоставя изцяло подобрени
условия, предразполагащи към хуманно отношение на
животните.

Биостимулатор за обработката
на постели за коне и тора

Използването на „БИОПРОФЕШЪНЪЛ“ в конюшните опростява
и подобрява управлението на постелите чрез образуването на
биоплака, която предотвратява размножаването на
патогенни бактерии; улеснява профилактичната употреба и
увеличава употребата на постелята.
Като
следствие,
дейностите
по
поддръжка
на
оборите/конюшните са по-лесни, а разходите за управление са
намалени.

ФИТОСАН Плюс
ОПИСАНИЕ - Концентрирани течни растителни есенции с цел
защита на конете и околната среда.
ПРЕДИМСТВА - Продуктът се състои от естествени
растителни екстракти и приложението му е безопасно дори в
присъствието на конете. „ФИТОСАН“ съдържа силен парфюм,
който ухае приятно на хората, но не и на насекомите (мухи,
комари и т.н.). Тези насекоми няма да влетят в
пространствата, напръскани с продукта. Наличието на
растителни екстракти има добро обезмирисително действие,
като същевременно изпуска приятен и траен аромат.
Действието му
пространства.

е

трайно

в

отворени

и

затворени

Смес от натурални есенции
за коне и околната среда

МИКЕДО

ОПИСАНИЕ - Новаторска формуля, която лесно отстранява
заплитанията и възлите по конската грива. Това прави
козината по-блестяща и улеснява поддръжката на коня.
ПРЕДИМСТВА - „МИКЕДО“ е разработен с цел по-лесна и
подобрена грижа за коня.
Не съдържа агресивни и опасни за животното вещества, може
да се прилага направо върху козината, като се избягва
директното нанасяне върху очите и лигавицата.
Приложението
позволява
лесното
премахване
на
заплитанията и възлите, като така се улеснява поддръжката
на коня. Честото приложение води до по-бляскава козина,
което трайно подчертава естествения цвят.
Използва се лесно, може да се впръсква пряко върху гривата и
опашката. Оставете го да действа няколко минути и след
това разрешете.

Препарат за разресване на заплитания
при конете и блясък на козината

