
Stabilní slámové matrace a využití přípravku DEKAMIX@
$ Požadavky na lože, resp, podestýlku
L.
6 1sou všeobecně známé. Podestýlka

E musíbýt přiměřeně měkká, hygienicky
nezávadná a suchá, vhodnou alterna-
tivou je i v ČR se rozšiřující slámová ma-

trace. Jedná se o technologii široce vyu-
žívanou ve SRN, Technologický postup

uiroby matrací spočívá v promíchání

slámy s přípravkem KSM kalk alkalisch
a vody v krmném voze v poměru 1:5:2

Gláma:KSM kalk:voda). Po rozvrstvení
do lehacích boxů (hloubka 1&20 cm)

a následném utužení vibrační deskou
nebo válcem se vytvoří stabilní hygie-
nická slámová matrace. Tyto stabilní
matrace v boxovém loži vydrží několik
let a pravidelně jedenkrát za 14 dní se
dostýlá směsív poměru 1:2-3;2 (sláma-

:KSM kalk:voda). Výhodou KSM kalk
je schopnost vytvoření trvalého pro-

středí s pH >'l0, což aktivně působí na
redukci choroboplodných zárodků,
Díky měkké podestýlce nemají dojnice
otlačená hlezna ani problémy s paz-

nehty, Pro následné dostýláníje možné
použít i směs separátu s přípravkem

DEKAMlX@.

DEKAMlX@ je světle šedý prášek, jehož
hlavním komponentem jsou r4ihrad-

ně přírodní suroviny. Vykazuje silné
alkalické účinky a je schopen na sebe

vázat vlhkost. Vyznačuje se ul,razným
redukujícím účinkem vůči chorobo-
plodným zárodkům, Díky r4í,raznému

náhlému nárůstu hodnoty pH nad 'l 'l

dochází pod tlakem vnějších podmí-

nek k redukci spektra patogenních

zárodků. Spolehlivě působí na zástup-
ce rodu Pseudomonas, Klebsiella, pa-

togeny, jako je Staphylococcus aureus
a Streptococcus ubern Aplikační dávky
Dekamixu mají vliv i na snížení r4ísky-

tu mastitid u dojnic, v návaznosti na

to redukci počtu somatických buněk,
a v neposlední řadě ovlivňují pozitivně

i zdravotní stav paznehtů.

Doporučená aplikace

Roštové ustájení 1-2x týdně 200-300 g/m'
Podestýlka 1-2x týdně na vlhká místa 1 00-200 9/m'
Hluboká podestýlka 1-2x týdně na vlhká místa 300-500 q/m2

Ověření účinnosti přípravku Dekamix

str e pto co ccu s a q a l a cti ae q,( ]] 24 20 8
Staphylococcus aureus 228 133 56 56 40
Staphylococcus PK -
(delta hemol\ain +)

2 345 ,l 
500 1 500 1 500 1,100

Staphylococcus ?K -
(delta hemolyzin -)

4 050 3 400 2 200 2 180 2 260

Stre ptoco ccu s dysq al acti ae 89 38 12 14 8
Streptococcus uberis 88 43 24 4 0

Zdroj:Veterinární laboratařVED\A s, r 0.

Optimální pH - oblast pro patogenní
zárodky
Staphylococcus aureus, pH 4,2 - 9,3

Pseudomonasspp.,. pH 5,6 - 8,0

Escherichia coli: pH 4,4*9,0
Campylobaderspp,: pH 4,9 - 9,0

Bacillus cereus,. pH 5,0 - 8,8

DEKAMIX@ je možné aplikovat na hlu-
bokou podestýlku, dostýlané boxy, ale
i posypem na matrace. Při používání
Dekamixu je možné podestýlat i men-

ší množství materiálu, a to jak slámy,

tak separátu. Zr4íšení sušiny podestýlky
po aplikaci a změna reakce pH mají
pozitivní vliv na snížení r4ýskytu pato-
genních zárodků a r4iznamné omezení
možnosti jejich pomnožování. Snižuje
se tak i infekční tlak ve stáji.

Díky delšímu intervalu se redukuje
potřeba podestýlání, a dochází tak
k poklesu množství práce. Díky ex-

trémně vysokému podílu jemných

částic v Dekamixu (100 % částic je
menších než 0,06 mm) je také vylou-
čeno nebezpečí eventuálního vrstve-
ní v odpadním kanálu.

DEKAMIX@ se používá i jako posypor4í

materiál do hnojných a krmných cho-
deb. Jeho pravidelné používání jedno-

značně zvyšuje čistotu zvířat, v nepo-
slední řadě i čistotu vemene a struků.

Jedinečné je působení Dekamixu na
paznehty ve formě tak zvané suché
lázně.

Díky těmto vlastnostem prokazatelně

dochází k redukci spektra patogenních

zárodků, které se podílejí na možnosti
vzniku všech bakteriálních onemocně-
ní, S úspěchem se používá ve stájích

s dojnicemi, telaty, býky v žíru, ale i ve

stájích s prasaty a drůbeží. Jeho apli-
kace na podestýlku ve stáji r4iznamně

ovlivňuje welfa re zvířaí,sn ižuje vlh kost
ve stáji a přisptviá tak ke zlepšení stájo-

vého klimatu.

lng. Libor Klukan,
DúKa Dúngekalkgesellschaft mbH

DEKAMlX*
hygiena a komfort ve stáji

DEKAMIX@- je jemný prášek z různých minerálních kompo-
nentů

DEKAMlX@- je alkalický aváže vlhkost
DEKAMIX@ - užití při vysokém tlaku choroboplodných zárodků,

vysokém buněčném počtu, nemocích paznehtů
a zánětech mléčné žlázy.K všeobecnému zlep-
šení hygieny a předcházení nemocí

DEKAMIX@- hodí se jako hygienická podestýlka pro všechny
typy ustájení, při ote|ení, pro telata i mladý doby-
tek a jako suchá lázeň

DEKAMIX@- zvedá při pravidelném používání hodnotu pH
nad pH 1 1, Spektrum patogenních zárodků jako
Klebsiella spp,, Pseudomonas a Escherichia coli
(E-colí), které vyvolávají obávanou letní mastitidu,
je důsledně redukováno

více informací:
lng. Libor Klukan
inío@dekamix.cz

tel./fax: 379 725 807
mob.: 602 316 497
WWW.dekamix.cz
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