
PRODUKTER:

BAKTIFUKT
- Mot bakterier og fuktighet

Bakti-Fukt er en effektiv 
bakteriedreper som også er 
fuktabsorberende og støvfri.

Bakti-Fukt er støvfritt, er fuktabsorberende og reduserer luktplager ved å binde ammoniakk. Den suger 
opp fuktighet fra binger og båser, uten at den etser på gulv og innredning. Reduserer også luftfuktig-
heten og derfor risikoen for luftsmitte. Den er lett å bruke og kan spres mens dyrene er i fjøset. Bakti-
Fukt er dokumentert u-giftig, dvs. at den ikke er hudirriterende eller helseskadelig for mennesker og 
dyr. Den minsker livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver på to måter, både ved at den er
desinfiserende og dens uttørkende egenskaper. Selvsagt er den også pH-nøytral og dermed ikke 
irriterende for omgivelsene og fremmer et betydelig lavere smittetrykk i ditt fjøs. Bakti-Fukt er en 
effektiv bakteriedreper, og virkningen mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, 
tarmbrann type A, aspergillus og stafylokokker er veldokumentert. 

BONDENS BESTE VENN MOT BAKTERIER OG FUKTIGHET

KAN BRUKES TIL GRIS, STORFE, SAU, GEIT, FJØRFE, MINK OG HEST
GRIS: Spre Bakti-fukt under purken og i smågrishjørne. Det er spesielt viktig å spre det i fuktige områder, ved 
fôring og drikkekar/nipler. Fordypninger og spaltegulv bør også behandles. Bakti-Fukt er effektiv mot mikro-
organismer som forårsaker diaré, koksidiose og virusinfeksjoner. Bakti-Fukt reduserer også ammoniakkdamp. 
Gulvet holder seg renere og tørrere når Bakti-Fukt brukes. Det reduserer også antall fluer, og bedrer luftkvaliteten.

SAU: Bruk Bakti-Fukt direkte på halm/strå. Dette er spesielt viktig under lamming. Bakti-Fukt har vist seg effektiv 
mot mange problemer, både problemer forårsaket av bakterier og visse parasitter. Eksempler er koksidiose, 
leddgikt, hudproblemer og fluer. Bakti-Fukt inneholder ikke kobber.

GEIT: Spre Bakti-Fukt med anbefalt dosering ukentlig i fjøset. Det kan også brukes som et fotbad ved inngangen 
til fjøset for å hindre forurensning inn i fjøset. Bortsett fra de forventede fordelene av ammoniakk-kontroll og et 
tørrere miljø, er det særlig verdi i å bruke Bakti-Fukt til forebygging mot mastitt hos lakterende dyr.  I tillegg vil 
levevilkårene til fluer bli betydelig redusert, og dette produktet kan også anvendes i melke-området for flue-
kontroll. Bruken av Bakti-Fukt er et ideelt produkt for å bedre miljøet i etthvert fjøs og de ansatte som jobber i 
dem.

STORFE: Bakti-Fukt har dokumentert effekt mot mange problemer, både de som er forårsaket av bakterier, og 
mot visse parasitter. Eksempler er mastitt, forhøyet celletall, diaré og høy konsentrasjon av ammoniakk i fjøset. 
For storfe, spre Bakti-fukt i områder hvor dyrene ligger, spesielt under juret og i fuktige områder. Spre over hele 
området hvor det er kalver. Halm holder seg friskt lengre når du bruker Bakti-Fukt, som typisk reduserer halm-
forbruket med 10-15%. I tillegg reduseres antall fluer betydelig ved bruk av Bakti-Fukt minst en gang i uken.
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