GLOBADRY®
CHARAKTERISTIKA
®

GLOBADRY je veľmi účinný sikatív prostredia určený k zaisteniu vysokého stupňa zoohygieny v stajni. Má univerzálne použitie vo
všetkych typoch chovu hospodárskych zvierat, najmä v chove odstavčiat, prasníc, hydiny, dojníc, oviec, kôz a králikov. Tento produkt
®
je vyrábaný renomovanou krmovinárskou spoločnosťou Global Nutrition vo Francúzku. GLOBADRY je biely krémový prášok s
vôňou eukalyptu, obsahujúci kombináciu minerálnych a rastlinných absorbentov s esencialnymi olejmi, čo zaisťuje nielen veľmi vysokú
kapacitu absorpcie vody, ale sučastne aj silný antibaktriálny účinok (Salmonella, E.Coli, Pneudomonas, Streptococcus,
Staphylococcus).

A)Testovanie absorbcie vody - GLOBADRY®

2 diely vody na 1 diel GLOBADRY

ihned po zmiešaní

5 min po zmiešaní

B) Testovanie antibakteriálneho účinku esenciálnch olejov z GLOBADRY®
TESTOVANIE NA:
Pseudomonas
aeruginosa CIP A 22
Escherichia coli CIP
54127
Staphylococcus aureus
ATCC9 144
Streptococcus faecalis
ATCC 10541

N

4%

2%

1%

44

0

0

0

0,50% 0,25%
0

3

TESTOVANIE NA:
1

193

0

0

0

0

0

Salmonella Typhimurium
CIP 58 58

154

0

0

0

0

1

Popisky:

345

Brenntag Slovakia s.r.o.
Divízia kŕmnych aditív a surovín
Glejovka 15
902 03 Pezinok

0

0,5

0,5

3

Tel.:
+ 421 33 6485 702, 736
Fax:
+ 421 65 0404 412
E-Mail: krmiva@brenntag.sk

Obchodné strediská: Pezinok, Slovenská Ľupča, Košice

18,5

+

Koncentracia v %
2,5
5
7,5
+

47

10

2

... + ... viac ako 150 kolónii
... X ... počet mikroorganizmov po kontakte s prípravkom
... N ... počet mikroorganizmov pri filtrácii na membráne

0

ZLOŽENIE
®

GLOBADRY je synergickou kombináciou minerálneho absorbentu (aktivovaný uhličitan vápenatý), ratlinného absorbentu (rastlinná
vláknina), eukalyptového oleja a aktivátorov retencie vody.

POUŽITIE
®

GLOBADRY sa vzhľadom ku svojim špecifickým vlastnostiam používa najmä:
v chovoch prasiat

vysušuje podlahu a podstielku, pričom znižuje produkciu čpavku

znižuje rozvoj patogénov v prostredí

slúži ako pomocník pri insemináciách, kastráciách, ošetreniach trhlín, pri pôrodoch a to nielen u prasníc
(napr. dezinfekcia mliečnej žľazy), ale hlavne u ciciakov (zmierňuje tepelný šok pri narodení + funguje
antibakteriálne..... napr. lepšie a rýchlejšie hojenie pupočného pahýľa).
pri hydine (kurčatá, nosnice, kačice a morky)

znižuje bakteriálny tlak (najmä Salmonella a E. Coli) bez použitia chemikálií

výrazne znižuje produkciu amoniaku

znižuje vlhkosť podstielky a preventívne pôsobí aj proti hmyzu

zaisťuje potrebnú zoohygienu pri transportoch jednodenných kurčiat, morčiat a káčat
pri dojniciach, ovciach a kozách

prevencia proti ochoreniu končatín

prevencia mastitídy dojníc (redukcia kontaminácie mliečnej žľazy)

udržuje správnu zoohygienu v búdkach pre teľatá

napomáha hojeniu dermatitídy mulcov u oviec

znižuje výskyt kokcidióz u kozliat a teliat
pri králikoch

znižuje nebezpečenstvo bakteriálnej kontaminácie najmä pri pôrodoch

zmierňuje tepelný šok pri narodení
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VÝHODY POUŽITIA
®

Konkrétne výhody využitia GLOBADRY :









výrazne absorbuje vodu - zníženie vlhkosti podstielky
redukuje produkciu amoniaku z podstielky
účinne napomáha zníženiu výskytu množstva bakteriálnych ochorení v chovoch
zaisťuje potrebnú zoohygienu v stajniach a dopravných prostriedkoch
zlepšuje úžitkovosť zvierat
zamedzuje teplotným šokom mládať
predchádza zdravotným problémom a znižuje úhyn
celkovo zvyšuje ekonomiku chovu

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE
Ošípané

prasnice
ciciaky
odstavčatá

60 g na prasnicu / deň alebo 120 g na prasnicu / 3x týždenne
každý deň podľa potreby
300 g na prasiatko / týždeň

Hovädzí dobytok, ovce a kozy
voľne ustajnené
v boxoch a búdach
odchov teliat
Hydina

brojlery, morky
kačice, nosnice

2

80 - 100 g/m / 1-2x týždenne
2
80 - 100 g/m / 1-2x týždenne
2
100 g/m / 3x týždenne
2

70 g/m / 2x týždenne
2
70 g/m / každý deň

SKLADOVANIE
®

GLOBADRY skladujete na suchom, tmavom a chladnom mieste, max. 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE
25 kg plastové vrecia, 1 000 kg / paleta

Brenntag Slovakia s.r.o.
Divízia kŕmnych aditív a surovín
Glejovka 15
902 03 Pezinok

Tel.:
+ 421 33 6485 702, 736
Fax:
+ 421 65 0404 412
E-Mail: krmiva@brenntag.sk

Obchodné strediská: Pezinok, Slovenská Ľupča, Košice

