
„BioAktiv“ komanda

Palaikydami nuolatinį ryšį su klientais mūsų pardavimų 
skyriaus darbuotojai ir prekybos partneriai užtikrina 
nuolatinį apsikeitimą rezultatais ir mokslinėmis išvadomis.

 

 

Tai suteikia mums galimybę „BioAktiv“ produktus 
pritaikyti prie įvairių veiksnių arba aplinkybių. Glaudžiai 
bendradarbiaujant kūrimo, tyrimų ir pardavimų srityse, 
mums pavyksta savo klientams sukurti naujus aukštos 
kokybės produktus.
Kad galėtume pasiūlyti pastovią „BioAktiv“ kokybę, 
nuolatos atnaujiname ir tikriname savo serti�katus. 
Mūsų ilgametės patirties žemės ūkyje, daugybės testų 
ir bandymų dėka mums pavyko optimizuoti savo 
produktus „Professional“ srityje.

 

 

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ 
PAŠARAS IR DRUSKA

Bandymai ir tyrimai

Išsamūs bandymai ir tyrimai užtikrina geriausią 
nepertraukiamo naudojimo kokybės standartą.
„BioAktiv Professional Naminių paukščių pašaras“ 
ir „Naminių paukščių druska“ gali būti 
naudojamas ekologiniuose ūkiuose.

 

www.bioaktiv.com 
Tapkite „BioAktiv“ gerbėju Facebook!

www.facebook.com/BioAktiv-Professional

BioAktiv-Pulver Produktions-
und Vertriebs GmbH

Bockwitzer Straße 80
D - 06712 Ceicas
OT Würchwitz

Jei turite klausimų, prašome kreiptis!

Telefonas: +49 (0) 34426 - 210 0

„QS“ serti�katas

„GMP+“ serti�katas

„AGRECO“ serti�katas

Professional



- 34,5 %

- 62 %

Kaip veikia „BioAktiv“?

 
 

„BioAktiv Professional Naminių paukščių pašaru“ 
ir „Naminių paukščių druska“ skatinamos aerobinės 
bakterijos. Tokiu būdu pagerinama tvarto aplinka, 
bendra sveikatos būklė ir gamybos marametrai.

 

Parašo bandymas su „BioAktiv Professional
Naminių paukščių pašaras“

Bandymas atliktas su dėdeklėmis vištomis, kurių amžius 
nuo 53 iki 71 savaitės.
„BioAktiv Professional Naminių paukščių pašaras“ 
labai teigiamai paveikė paukščių mirtingumo mažėjimą 
ir įrodė drastišką amoniako lygio sumažėjimą.

 
 

 
 

 

Dozavimas

 Pritaikytas visoms naminių paukščių rūšims nuo 8-os gyvenimo dienos.
Įmaišomas į pašarą arba geriamąjį vandenį.

Į pašarą  200 g / tonai paruošto pašaro

Geriamajame vandenyje 1 kg / 10.000 l vandens

Sudėtis

Natrio chloridas su deguonies aktyvatoriumi – Natūralus
natrio chloridas 99,9 %, ne mažiau 39 % natrio

 

Dozavimas

 Pritaikytas visoms naminių paukščių rūšims nuo 8-os gyvenimo dienos.
Įmaišomas į pašarą.

200 g /tonai paruošto mišinio

Sudėtis

Natūralus kalcio karbonatas su deguonies aktyvatoriumi –
CaCO3: 90,6 % / MgCO3: 0,8 % / HCI netirpus:  8,1 % / Fe2O3: 0,5 %

 

„BioAktiv Professional
Naminių paukščių 
druska“
1 kg / 5 kg / 25 kg

Mirtingumas

Naudojant „BioAktiv“  mirtingumas eksperimentinėje 
grupėje sudarė 4,01 %

Be „BioAktiv“ mirtingumas eksperimentinėje grupėje 
sudarė 6,12 %.

 

 

Amoniako lygis

Eksperimentinėje grupėje amoniako lygio vidurkis 
buvo 5,37 ppm, tuo tarpu kontrolinėje grupėje daug 
aukštesni – 8,63 ppm.

 

„BioAktiv Professional
Naminių paukščių 
pašaras“
1 kg / 5 kg / 20 kg

Pagerina tvarto aplinką ir sumažina 
amonialo koncentraciją

 

Didesnis lukšto svoris

Mirtingumo mažėjimas

Kiaušinių dėjimo pajėgumų 
pagerinimas

 

Įskilusių kiaušinių sumažėjimas

Kvapo sumažinimas


