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Mineraal complex voor de ideale hygiëne en dierenwel-
zijn bij herkauwers, varkens, pluimvee en paarden.

Verander de dosis in functie van de staat
van het ligbed en de luchtvochtigheid.
Sluit de zak na gebruik.
Bewaar op een droge en frisse plaats.

Zak van 25 kg

Strooi Actiplus op een homogene wijze op het ligbed en de 
rustplaatsen aan de volgende dosis:
• RUNDVEE : 
-  Ligbedden : 200 g per koe alle 2 dagen (achteraan in de box aanbren-

gen).
- Potstal : 1 kg per rundvee-eenheid per week verdeeld in 2 strooibeurten.
- Kalverbox : 200 g per kalf per week in 2 strooibeurten.
-  Schapen en geiten : 100 g per ooi per week (verdubbel de dosis in 

de lammerzone).
• PAARDEN :
200 g per box alle 2 à 3 dagen
• VARKENS :
- Mestvarkens :
 - Roosters (Natte zones) : 200 g per week per m2.
 - Potstal : 400 g per week per m2.
- Zeugen : 150 g per hok alle 2 dagen.
- Beer : 100 g per hok alle 3 dagen.
• PLUIMVEE :
100 g per week per m2 vanaf de derde week.

Voor een super-droog ligbed, 
voor de ideale hygiëne en voor 
het algemeen dierenwelzijn.

TIMAC Agro Nederland
Postbus 4365 - 3006AJ ROTTERDAM
Tel. 010 204 55 53 - Fax 010 204 55 55
E-mail timacagronederland@roullier.com / Website: www.timacagro.nl
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PROBLEMATIEK

OPNAMECAPACITEIT BINDEN VAN 
AMMONIAK

BETERE 
DRIJFMEST

Vochtig en vet ligbed Droog en aangenaam ligbed

• Korsten op het ligbed (risico op brandwonden)
•  Bacteriële ontwikkeling (omgevingsgebon-

den)
•  Ammoniakvervluchtiging (irritatie van de 

slijmvliezen)
• Slechte compostering (  bemestingswaarde)
•  Gladde vloer (risico op blessures)

• Comfort en veiligheid voor de dieren
• Natuurlijke gezondheidsbuffer
• Kwaliteit van de productie
• Vermindering van de geuren
• Betere drijfmest (N, Ca, S)

VOORDELEN

 Door zijn drogende werking en 
door zijn rijkdom aan lithotham-
nium, zorgt Actiplus voor een 
betere compostering van de 
drijfmest en de stalmest.

 Actiplus zorgt voor een drijfmest 
rijker aan

• Calcium
• Zwavel
• Stikstof

Vocht op het ligbed zorgt voor ammo-
niakvervluchtiging (NH3).

  Actiplus bindt het ion ammonium 
(NH4

+).

  Actiplus werkt als een spons: het bindt 
N in de stal en geeft het later af aan de 
bodem.

Werking van Acti plus
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ACTIPLUS is een super- droog-maker. 
Actiplus neemt water op en blijft droog, 
zonder de vorming van modder.

Resultaten ILVO 2008

 Waterabsorbeerbaarheid (uitgedrukt in g water 
weerhouden per 100 g product)
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