
 

 

pHorce 
Hatékony védelem a kiemelkedő teljesítményért és haszonért 

ÖSSZETÉTEL: 

A pHorce szabad karbonsavak és azok ammóniumsóinak egyedülálló kombinációja 
Organikus savak hatékony keveréke. Garantálja az előforduló enteropatogén csírák gyors pusztítását. 

Szilícium mikrogyöngy, mint vivőanyag: 

A mikrogyöngy vivőanyagnak köszönhetően, a magas töménységű 

savakat közvetlenül a takarmányba, sőt akár vitamin- és ásványi 

premixekbe keverhetjük. 

A vivőanyagnak köszönhetően a pHorce kezelése rendkívül biztonságos. 

Vitaminokkal végzett stabilitási kísérletek: 

Független laborokban végzett kísérletek alapján megállapítható, hogy a 

pHorce nem károsítja a vízben és a zsírban oldódó vitaminokat, továbbá 

a vitaminpremixeket. 

TULAJDONSÁGOK, JELLEMZŐK: 

- Csökkenti az enteropatogén szennyeződést a takarmányban.  

- A mikrogyöngy ásványi hordozóanyag lehetővé teszi az – egyébként folyékony halmazállapotú – 

savak premixekbe illetve közvetlenül a takarmányba történő keverését. 

- A bélben kialakuló kedvező (savas) mikroflóra csökkenti az enteropatogén baktériumok okozta 

problémák gyakoriságát, és növeli a teljesítményt. 

- A korrozív és illékony, folyékony halmazállapotú savakkal ellentétben biztonságosan 

használhatjuk a takarmánykeverő-üzemekben. 

- Az egészségesebb bélflóra magasabb napi testtömeg-gyarapodásban, csökkenő kiesésben és 

alacsonyabb állatorvosi költségekben nyilvánul meg. 

- Az alacsony bekeverési arány (1 kg/tonna) mellé egyéb gazdasági haszon párosul, ami az 

alacsonyabb üzemi, logisztikai, raktározási és szállítási költéségből adódik. 

A pHorce által biztosított alacsony pH-érték különösen a fiatal állatok takarmányozásánál érezteti 

jótékony hatását. 

A pHorce használatával kiemelkedő hatást érünk el azon állatoknál (pl. újonnan betelepített 

broilereknél, malacoknál és preruminális korú borjaknál), ahol még alacsony a takarmányfelvétel és a 

gyomor savtermelése sem kielégítő. 

Az állatok a pHorce savanyítóval kiegészített takarmányt szívesebben fogyasztják, ráadásul javul az 

emésztés, ami a fiatal állatok takarmányozásánál meghatározó jelentőséggel bír. 

  



 

 

ALKALMAZÁS: 

Alacsony bekeverési arány: 1 kg/tonna a késztakarmányhoz keverve. 

A robosztus struktúrájú mikrogyöngyökkel kombinált pHorce bekeverhető premixekbe és 

koncentrátumokba. 

A gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a 2 %-os premixbe időjárástól függetlenül (télen-nyáron) 

bekeverhető a késztáphoz szükséges teljes savanyítómennyiség anélkül, hogy a premix vitamin 

összetételében kárt tenne. Téli időszakban az 1 %-os premixnél is használható. 

A savak sói és a hőstabil vivőanyag gondoskodnak arról, hogy bármely pelletálási formánál 

használható legyen. 

Gyártó: Kiotechagil Ltd. 

Forgalmazó: AnimalFeed Kft. 
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