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BERGO CuraDes plus® – Guolia-
viečių pakratas - negailestingas 
mikrobams, švelnus odai

BERGO CuraDes plus®  
Yra ypač didelio šarmingumo guo-
liaviečių pakratas, kurio sudėtyje yra 
įvairių komponentų.        
Jis sudaro puikias higienines
sąlygas gyvulių poilsio bei judėjimo 
vietose.               
• Mažas somatinių ląstelių  

skaičius, net vasara 
• Švarus tešmuo ir speniai
• Higieniškos sąlygas poilsio ir  

judėjimo vietose
• Paprastesnė gardų prežiūra
• Sveikas fermos mikroklimatas   
• Sveikos nagos bei mažiau nagų 

ligų sukėlėjų

Nedirgina odos
The BERGO CuraDes plus® guolia-
viečių pakratas tinka naudoti poilsio 
vietose. Priešingai nei negesintos 
kalkės ir kalkių hidratas, specialios 
formulės dėka jis visiškai nedirgina 
odos.

Švarus tešmuo ir speniai 
Speniai išlieka glotnūs. Puikus  
produktas, saugiai padengiantis  
odą gyvūnui gulint. Prie jo nelimpa 
išmatos ir kiti nešvarumai. Tešmuo  
ir speniai išlieka švarūs.

Sveikas tvarto mikroklimatas, 
mažiau musių
Drėgmę sulaikančios BERGO Cura-
Des plus® savybės stabiliai sumaži-
na amoniako emisijas tvarte. Tvarto 
klimatas gerėja bei sudaromos nepa-
lankios sąlygos veistis musėms.            

Geresnė nagų būklė
BERGO CuraDes plus® išdžiovina 
nagas iki pat šerdies. Nagos tampa 
tvirtesnės ir todėl labiau atsparios.
Pažeistos odos vietos nagų srityje 
yra apsaugomos
Higieninė nagų būklė labai pagerėja.

Tolimesnė nauda Jums:
• Puikiai tinka visiems barstymo 

prietaisams
• Labai gerai beriasi ranka
• Labai geras kainos ir kokybės 

santykis
• Visi BERGO CuraDes plus®  

produktai yra
• be nuosėdų ir nekenkia biodujų 

jėgainėms.
• Veikiosios medžiagos tinka ekolo-

ginei gamybai („FBL“ sąrašas)                                                      

BERGO CuraDes plus® –  
baktericidinis, nes jis yra biocidas.             

BERGO CuraDes plus® 
Yra ypač didelio šarmingumo ir už-
tikrina greitą guoliaviečių džiūvimą. 
Yra palaikoma pastovi labai šarminė 
pH vertė poilsio vietose. (Šarmingu-
mas patvirtintas „DLG Fokustest”).
Patogeniniai mikrobai tokie kaip 
Escherichia coli, Klebsiella ar Strep-
tococcus uberis, kurie yra pavojingų 
tešmens ligų, kaip kad vasarinis 
mastitas, sukėlėjai, žūva iki 99 %.

Bakterijų koncentracija žymiai suma-
žėja (higienos poveikis patvirtintas 
„DLG Fokustest“) ir to pasekoje 
sumažėją mastito rizika.
Didelis somatinių ląstelių kiekis 
yra išvengiamas. Visų pirma buvo 
pastebėtas nepageidaujamo Strepto-
coccus uberis sumažėjimas.

Tik originalus produktas  
garantuoja saugumą  
BERGO CuraDes plus® pirmasis ir 
vienintelis guoliaviečių pakratas, ku-
ris buvo išbandytas „DLG“ dėl savo 
higieninų savybių ir sėkmingai įveikė 
šį sunkų testą.
Kol kas šias patvirtintas dokumentais 
saugumo garantijas gali pasiūlyti tik 
BERGO CuraDes plus®.

Atkreipkite dėmesį:
Šarminis higieninis pakratas turi būti
nedirginantis odos. Patirtis parodė, 
kad tokių produktų naudojimas 
užtikrina sveiką gyvūno odą, taip 
pat kaip ir žmogaus, barstančio šį 
produktą.

Tačiau nepaisant didelio šarmingu-
mo, BERGO CuraDes plus® išlieka
visiškai nedirginantis odos ir gali būti 
naudojamas nuolat.

Skirta palaidoms, pririštoms kar-
vių laikymo sistemoms veršelių 
gardams, šėrimo stalams, kiaulių 
ūkiams.

• Didžiausia absorbcijos galia
• Ženklus ligų sukėlėjų sumažina-

mas dėka naujos formulės.
• Ypač gera formulė maksimaliam 

efektui
• Baktericidinis poveikis patvirtintas 

„DLG Fokustest“

Pakuotės: Sausas guoliaviečių  
pakratas 1000 kg didmaišyje
Naudojimas:  100 - 150 g/m² grin-
dų BERGO CuraDes plus® kasdien.

Naudokite biocidus saugiai. Visada 
perskaitykite informaciją apie pro-
duktą prieš naudojimą!

Oficialus atstovas Lietuvoje:

UAB FARMO · Tel. 8 674 38989
El. paštas info@farmo.lt · www.farmo.lt
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