MCP-Raps Gris
MCP värmebehandlad Rapshalm

MCP Rapshalm ﬁnns i ﬂera olika olika varianter. Den är utvecklad i Danmark och Sverige och är ställd under SPF´s*
höga krav på godkända hygienvärden. Rapshalmen är dammfri och har många användningsområden.
Rapshalmen är en ren naturprodukt som har extrem absorpGonsförmåga vilket betyder aH ytan allGd är torr och
resulterar i en bäHre stallmiljö. MCP Rapshalm binder 3-4 gånger sin egen vikt och volym. TillsäH MCP Zeolit för
maximal ammoniak- och toxinbindning. AbsorpGonsförmågan av ammoniak bidrar också Gll eH ökat gödselvärde. MCP
Rapshalm kan användas Gll grisar, kor, kycklingar/höns, minkar, får, hästar och husdjur. Rapshalmen kan användas
Gllsammans med t.ex. spån, halm och torv.
Idag producerar vi 4 olika SPF godkända produkter.
MCP-Raps Strömjöl är eH unikt strö Gll smågrishörnan i grisningsboxen.
Förbrukning ca. 4 kg per kull och box, kan avvika både upp och ner beroende på uppfödningsruGn.
MCP-Raps Kross Grov används också som strö- och sysselsäHningsmaterial Gll Gllväxtgrisar, suggor och slaktsvin.
Denna produkt fungerar även bra aH använda som boHenmaterial eller inblandning i djupströboxar.
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Ren naturprodukt
Värmebehandlad enl SPF
Mycket god uppsugningsförmåga med resulterande torr miljö för smågrisar
MCP unika egenskaper binder toxiner och ammonium
Ströet blir liggande.
Mjukt material och därav mindre risk för små sår
Ströet minimerar navelbråck och ledinﬂammaGoner
Binder ammoniaklukten
BäHre stallmiljö och hälsa
Bränner inte fast i golvet eller inredningen, läH vid rengöring och tväH
Renare djur
Låg förbrukning sväller 3-4 gånger sin egen vikt och volym
Kan användas som ensamt strömaterial eller som komplement Gll beﬁntligt strömaterial

Dosering: InsäHning 250 g/djur vidare eZer behov. Vid beteende som svansbitning samt vid oro bör man använd ca.
100 g pr. gris 2 gånger dagligen.
* SPF/SUS är en organisaGon som ställer stora krav på Gllverkare av foder och strö mm är eH krav
för aH överhuvudtaget sälja Gll den Danska svinprodukGonen

TORR OCH GRÖN MILJÖ GER TRIVSEL FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR
RAATEC AB // TULLGATAN 6 // 252 69 RÅÅ // INFO@RAATEC.COM // TLF.: 0707-461977, 0709-299099
WWW.RAATEC.COM

