Bactifos
Přípravek na zkapalnění kejdy
Př ı́pravek v tekuté formě
Bactifos je prostředek určený pro rozklad organických nečistot, usazenin a kalů
v podroštových prostorách a jímkách. Působením této směsi bakterií a enzymů dochází
ke zkapalnění pevného organického odpadu.
Před použitím je nutné Bactifos aktivovat:
Smı́chejte 1l Bactifosu s cca 1-2 l vody (max 30 °C teplé ) s hrstı́ š rotu. Smě s nechte 8 až 12
hodin aktivovat v mı́stnosti o minimá lnı́ teplotě 20 °C. Př ed vlastnı́ aplikacı́ suspenzi opatrně
promı́chejte.
Návod na použití v chovech:
Aplikujte skrz roš ty na jedno až dvě mı́sta v kotci, a to co nejdá le od vý pusti kejdy. Pokud je již
v podroš tové m prostoru (jı́mce) krusta, doporuč ujeme podpoř it proniká nı́ Bactifosu zajiš tě nı́m
dostateč né vlhkosti př i souč asné m promı́chá nı́m obsahu jı́mky.
Aplikujte ideá lně 1x tý dně .
100 prasat/ 100 prasnic/ 50 telat/
25 krav/ 25 mladých býků

Běžné použití

Výskyt krusty,
přítomnost slámy

Startovací dávka (1. měsíc)

1l

2l

Udržovací dávka na měsíc

0,4 - 0,5 l

1 l po dobu 3-4 měsíců

V případě medikace zvířat antibiotiky, vyčkejte s aplikací týden po medikaci.

Návod na použití pro zkapalnění obsahu jímek:
Jímka o kapacitě 200-400 m3

Běžné použití

Silná krusta,
přítomnost slámy

Startovací dávka (1. měsíc)

1 l na 100 m3

10 l na 5 -10 m3 koncentrátu

Udržovací dávka na měsíc

0,5 l na 100 m3

0,5-1l na 100 m3

Př i bě ž né m použ itı́ aplikujte aktivovaný Bactifos do jı́mky pomocı́ konve.
V př ı́padě vzniku silné krusty postupujte ná sledovně :
1. Jı́mku co nejvı́c vyprá zdně te, popř . př ed vyprá zdně nı́m zř eďte dostateč ný m množ stvı́m vody.
2. Odč erpejte 5-6 m3 kalu. Lze poč kat, až se jı́mka č ásteč ně naplnı́.
3. Ponechte 1-2 dny fermentovat Bactifos v cisterně .
4. Vypusťte fermentovaný obsah (koncentrá t) zpě t do jı́mky a pokud mož no, promı́chejte.
5. Mě sı́c poté aplikujte dá vku 1l na 100 m3.
6. V př ı́padě nutnosti mů ž ete dalš ı́ mě sı́ce aplikovat po dá vká ch 0,5 - 1l na 100 m3.
Složení:
Bakterie, enzymy, prebiotika a povrchově aktivnı́ lá tky.

Balenı́: kanystr 25 l
Skladová nı́: v temnu, chladnu a suchu
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