
 

 

SALKIL 
Többféle felhasználási célú szelektív baktericid előkeverék baromfiak számára 

Szalmonella, Campylobacter, E.coli és minden más Gram-negativ 

baktériumok ellen 

ÖSSZETÉTEL: 

A SALKIL konzerváló anyagokból - ammóniumformiat, hangyasav, ammóniumpropionát, propionsav 

- álló keverék speciálisan módosított vermikulit hordozóanyagon. 

TECHNIKAI  ADATOK: 

Anyag leírása: világosbarna por, érezhető szúrós szaggal 

Maximális szemcsenagyság: 1,4 mm 

Térfogattömeg: 354 g/l 

Tömörített tömeg: 428 g/l 

Oldhatóság: a hordozóanyag vízben oldhatatlan  

5%-os oldat pH-értéke: 4,5 – 5,0 

FELHASZNÁLÁSI  JAVASLAT: 

4 kg / t általánosan minden baromfitápba javasolt 

2 kg / t  75 °C feldolgozási hőmérséklet felett pelletált takarmányfélék 

 előállításánál 

4 kg / t  erős fertőződésre hajlamos lisztformájú (halliszt, húsliszt stb) 

 takarmányok és takarmány-összetevők esetén szükséges 

HATÁSMECHANIZMUS: 

• A SALKIL a takarmányokban a fertőzés gyors, erőteljes és tartós csökkenését éri el. 

• A SALKIL megakadályozza az újrafertőződést. A speciális hordozóanyag védelmében a 

SALKIL hatóanyagai az állat teljes bélrendszerében hatnak.  

• A SALKIL erőteljes hatású és nem erős szagú. 

• A takarmányfelvételt nem korlátozza. 

Hatás az állat teljes emésztési traktusában: 

A SALKIL hatékony anyagok kombinációja egy speciálisan módosított ásványi hordozóanyagon. A 

hordozóanyag biztosítja a hatóanyagok lassú, állandó hatását és csekély illékonyságát. SALKIL nem 

pufferolódik teljes mértékben az állat gyomrában. A hatóanyagok egy része eléri a béltraktust és segít 

a szubklinikai fertőzések kivédésében. Ezzel egyidejűleg a bélsárban lévő enteropatogén csírák száma 

csökken. 

  



 

 

 

Takarmányhasznosítás és takarmányfelvétel 

A SALKIL jelentősen javítja – így pl. a takarmány savaknál vagy azok sóinál – a 

takarmányhasznosítást a brojler hízlalásban a kontrollal szemben. Ezekkel ellentétben a SALKIL nem 

korlátozza a takarmány felvételt, mivel csekély az illékonysága.  

Ez a hatást 160.000 db-os üzemi kísérletben vált bizonyítottá.  

A takarmány gyors fertőtlenítése – hosszú ideig tartó védelem az újrafertőződéstől 

A SALKIL gyorsan hat a gyakran fellépő enteropathogen csírákra, mely a laboratóriumi vizsgálatok 

alapján az alábbi diagramon látható: 

 

ELTARTHATÓSÁG: 

A SALKIL bontatlan csomagolásban vagy légmentesen visszazárt eredeti csomagolásban száraz, 

hűvös, napsugárzástól védett helyen legalább 12 hónapon keresztül eltartható. 

CSOMAGOLÁS: 

Polietilén-betétes fehér papírzsák, 25 kg nettó kiszerelés. 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ: 

A SALKIL a szemekre, bőrre ingerkeltő hatású lehet. Gépalkatrészekkel szemben nem korrozív 

hatású. 

Gyártó: Kiotechagil Ltd. 

Forgalmazó: AnimalFeed Kft. 

 6000 Kecskemét; Halasi út 25-27. 

 


