Dyr/stall sortiment
Fjøshygiene, gjødselbehandling,
forbedring av beiteland, dyrevelferd

2020

►løser opp kompakt
gjødsel
►naturlig virkning, uten

kjemiske virkestoffer

►forbedrer hygienen i fjøset

Et sunt miljø for dyr
og mennesker
Slimløsende, eteriske oljer løsner ekskrementrester fra vegger, fjøs og melkeanlegg.
Fluene i fjøset mister dermed de beste
mulighetene til å legge og klekke ut egg,
og smittekilder fjernes.
GÜLLEMAX binder giftige, illeluktende
gasser som ammoniakk og hydrogensulfid og
skaper et sunt miljø for dyr og mennesker.
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Perfekt
fjøshygiene
GÜLLEMAX stanser forråtnelse og setter i gang
naturlige nedbrytningsprosesser i gjødselet.
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►løsner tilstoppinger i avløpskanal
og skorpe på overflaten
►reduserer luktutviklingen samt

avgassing av næringsstoffer

►gjør gjødselet homogent

og flytende

Svært effektiv
gjødselbehandling
Naturlig behandlet
gjødsel stinker ikke,
blir ikke hengende
fast, er mindre slimete
og mer flytende.

4

5

►maksimerer nitrogen- og
sulfid-gjødseleffekten
►gjør at plantene tåler
gjødslingen bedre
►forhindrer brannskader og
etseskader på gresset

Komposisjon: Essensielle oljer, plant
oljer og ekstrakt, mineral olje
destillert

Produsert av råvarer
garantert uten genmodifisering. 100% biologisk
nedbrytbart iht. sakkyndigerklæring fra Universitetet i Innsbruck.

Pakningsstørrelser:
25 l; 36 x 25 l/pall
Fat 200 l
IBC kontainer 1000 l

Mer melk ut av
Grunnfôret
Riktig, sparsom dosering
0,1 l GÜLLEMAX per storfeenhet (SFE)
og uke er mengden som anbefales.
Dette er den maksimalt påkrevde mengden
for jevnlig, kontinuerlig bruk, som gjør at du
profitterer av de nyttige og viktige effektene
som er beskrevet her.
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GÜLLEMAX binder verdifulle næringsstoffer,
forhindrer ugress og
gir gode vekstforhold
for kløver og smaksrikt,
lavtvoksende gress.
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Behandling
av fastgjødsel

Bruk
i fjøs

Fjøsrengjøring

Gjødselbehandling
0,1 l GÜLLEMAX per storfeenhet
og uke
Til jevnlig bruk i fjøset. Avhengig av arbeidsprosessene kan du dele en GÜLLEMAX-dose inn i mindre
deler som du tilsetter over flere dager i uken.
GÜLLEMAX blandes med vann, minimum i forholdet
1:20 (GÜLLEMAX-løsning på 5 %). Vær oppmerksom
på at løsningen skal fordeles jevnt.
Bruk i storfefjøs
Spaltegulv:
Helles ned i kanalene gjennom spaltene.
Skraperengjøring:
Hell ut løsningen ved startpunktet og la skraperen
fordele den over hele flaten.
Båsfjøs:
Hell løsningen i gjødselrenna før rengjøring.
Bruk i grisefjøs
Smågris, fødebinge: Etter vasking (før neste gangs
bruk) tilsettes 0,2 l GÜLLEMAX / m³ gjødsel som
kommer til å være i kanalen når gjødselet tømmes,
gjennom spaltene og ned i gjødselkanalen.
Slaktegris: Vi anbefaler 0,25 l GÜLLEMAX per
dyr og fôringsperiode. Derav tilsettes 50 % ved
starten av driften i de tomme kanalene, og 50 % i
midten av fôringsperioden. Løsningen helles ned i gjødselkanalen gjennom
spaltene i gulvet.
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Ventefjøs og avlssenter:
Hver fjerde uke tilsettes
0,4 l GÜLLEMAX / SFE
gjennom spaltene og
ned i gjødselkanalen.

PRAKTISKE TIPS
Kontinuerlig bruk av
GÜLLEMAX i fjøset kan forhindre at det oppstår tilstopping i
kanalene, skorpe på overflaten
eller avleiringer.
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0,1 l GÜLLEMAX er storfeenhet og uke
0,2 l GÜLLEMAX per m³ gjødsel
Til å løsne tilstoppelser i kanalen og skorpe samt
behandling av gjødselkummer.
Løsne tilstoppelser i kanal
For å oppnå en raskere oppløsning av tilstoppelser i
kanalen, må du stikke hull på den harde skorpen på
toppen ved hjelp av lansen på høytrykkspyleren der
det er mulig, slik at Güllemax-løsningen (5%) kan
sprøytes inn direkte.
Oppbrytning og oppløsning av
skorpe og avleiringer
For å løse opp skorpe og avleiringer i gjødselbeholderen tilsettes GÜLLEMAX-løsningen (5%) direkte i
gjødselkummen. Der det er mulig, må skorpe og avleiringer brytes opp flere steder, slik at GÜLLEMAXløsningen kan utfolde virkningen sin på en mest
mulig effektiv måte. Bland inn GÜLLEMAX-løsningen
og sørg for sirkulasjon i gjødselbeholderen hvis det
er mulig. Det bidrar til å fordele GÜLLEMAX-løsningen og gjør at virkningen setter raskere inn.
Etter ca. 30 dager er skorpen og eventuelle
avleiringer oppløst.
Behandling av gjødselkum
0,2 l Güllemax / m³ gjødsel
Fortynnes med vann i forholdet minimum 1:20
(du får en GÜLLEMAX-løsning på 5%).

Gjødsel som er behandlet med GÜLLEMAX er mindre
klebrig og har et mye lavere volum.
Det gjør det lettere å transportere og får fart på
nedbrytningsprosessen.
Behandling av kalvebokser og fjøs med djupstrø
1. Rengjøring
2. Fjøsrengjøring med GÜLLEMAX-løsning (5%)
3. Fordel ferskt høy eller strø
4. Tilsett GÜLLEMAX (0,1 l per storfeenhet og uke)
og fordel løsningen jevnt. Vi anbefaler å dele
dosen inn i mindre doser som fordeles flere
ganger i uken.
Tidssparende rengjøring i fjærkrefjøs
Til forbedring av fjøshygienen ved høns og kalkun
(kjøttproduksjon) samt unghøns og verpehøns
anbefaler vi å behandle fjøsene med GÜLLEMAXløsning (5%).

GÜLLEMAX-løsning (5%)
Til vask av fjøs og melkestasjon. Pass på å fordele
produktet jevnt. 1 liter GÜLLEMAX på 20 liter vann
holder til ca. 100 m² fjøsareal.
Vaske fjøs og melkestasjon
1. Spray inn tørre, skitne flater med
GÜLLEMAX-løsning (5%).
2. La det virke i 20 – 30 minutter, slik at
GÜLLEMAX kan løsne hardnakket smuss.
3. Spyl bort smusset med høytrykkspyleren (med
rent vann) fra kort avstand (10 –30 cm).
4. Spray inn overflatene med GÜLLEMAX-løsning
(5%) på nytt. Nytt smuss vil ikke lenger feste
seg like godt som før.

Høns og kalkun (kjøttproduksjon): 1,5 l Güllemax
per 100 m² fjøsareal.
Unghøns og verpehøns: 2 l Güllemax per 100 m²
fjøsareal (inkl. oppstalling).
Anbefalt bruk:
1. Fjern først all gjødsel.
2. Spray Güllemax-løsning (5 %) på tørre gulv,
vegger, tak og oppstalling og la det virke i
20-30 minutter.
3. Vask og desinfiser alt sammen og la det tørke helt
4. Tørre gulv, vegger, tak og innredning
5. Sprayes igjen raskt inn med Güllemax-løsning. La
det tørke helt.
6. Fordel strø og slipp kyllinger og høns inn i fjøset.
Fastgjødselkompostering

PRAKTISKE TIPS
Det enkleste er å fordele
GÜLLEMAX-løsningen med en
høytrykksspyler eller en skumpistol (f.eks. Güllemax-doseringssprøyte).

0,3 l Güllemax / m³ gjødsel blandes med vann
i forholdet 1:20 - 1:50. Fordel et lag med
fastgjødsel over.
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►Rask, effektiv kjøling ►Hjelper effektivt mot
betennelse ►Regenerering av anstrengte ledd

k jøler
L
O
O
C
A
AM
lig og
behage
raskt!

►Gjør juret mykt og smidig

►Naturlig pleie for irriterte hudområder

Pleiemiddel til dyr.
Til utvortes bruk.
Inneholder eddiksyrnet leire og urter.

Dyrepleie produkt til utvortes bruk.
Inneholder vegetabilske og eteriske
oljer, og svovel.

AMACOOL EU forordning 834/2007
og 889/2008 godkjent for økologisk
selskaper i Østerrike og oppført i
ressursliste for økologisk landbruk i
Tyskland.

BLACKJELLY EU forordning
834/2007 og 889/2008 godkjent for
økologisk selskaper i Østerrike og
oppført i ressursliste for økologisk
landbruk i Tyskland.

Forpakningsenheter:
2,5 kg
12,5 kg

Forpakningsenheter:
2 kg
10 kg
Naturlig legning med BLACKJELLY

lig og raskt. Etter to dager fortsetter
behandlingen med BLACKJELLY i ca. en
uke. AMACOOL har ingen innvirkning på
mjølkesmaken – ingen tilbakeholdel-sesfrist.

Hevelser i ledd:
Påføres tjukt 2-3 ganger daglig, legg
på forbinding hvis nødvendig, kjøler og
sørger raskt for velvære.

Hester:
Restituering
Hos mange hester hovner beina og blir
varme etter trening/løp.
Påføre AMACOOL tjukt 2-3 ganger daglig, legg på bandasjer (så pastaen ikke
blir slikket av).
Børst av inntørket AMACOOL og påfør
på nytt (2 ganger daglig).
AMACOOL øker velværet, og dyra blir
raskere i form igjen.

Bistå veterinærbehandl ingen med
Førstehjelpen er avsluttet – hva nå?
Et av dyrene dine har jurbetennelse
(mastitt). Det varme juret/spenene er
kjølt ned med AMACOOL og nå ønsker du
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å bidra i tillegg til den veterinære behandlingen.

Høye celletall er ikke noe problem
For å bistå den veterinære behandlingen, kan du påføre BLACKJELLY tynt på
juret 2 ganger daglig i ca. en uke.
BLACKJELLY trekker raskt inn og gjør
vev som er blitt hardt mjukt igjen. Celletallet går ned. BLACKJELLY har ingen
påvirkning på mjølkesmaken – ingen
tilbakeholdelsesfrist.
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Betennelser i jur og spener:
Som bistand til den veterinære behandlingen av mastitt (jurbetennelse)
er det viktig med hurtig nedkjøling av
de betente stedene. Påfør AMACOOL
tjukt 2-3 ganger daglig, kjøler behage-
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Ku, purker, sau og geit

Hudpleie

Insektbeskyttelse

Små sprekker og fl assende hud blir ren,
mjuk og smidig ved bruk av BLACKJELLY. Kan også brukes på navlen hos ungdyr innsiden av beina hos mjølkekuer.
Rengjør hudpartiene før du påfører
BLACKJELLY tynt og masserer det inn.

Påfør BLACKJELLY på utsatte steder før
beiting. Lukta holder insekter unna i
ca. 12 t. Påfør BLACKJELLY tynt på insektstikk, hevelsen går ned og kløingen
avtar.

Doserings
pumpe
Rask, nøyaktig,
hygienisk:
den praktiske
dispenser
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