KSM
Slámová matrace
KSM slámová matrace
Již před rokem jsme Vás informovali, že
jsme

navázali

spolupráci

s panem

Ing.

Liborem Klukanem, který má u nás v ČR
výhradní zastoupení pro prodej produktu
DEKAMIX

®

-

vylepšená

hygienická

podestýlka od německé firmy Naturkalk
DüKa.
Nyní bychom Vám rádi představili a nabídli,
rovněž ve spolupráci s ním další produkt,
kterým je KSM slámová matrace.
Požadavky na lože resp. podestýlku jsou všeobecně známé. Podestýlka musí být přiměřeně měkká,
hygienicky nezávadná a suchá. Vhodnou alternativou je i v ČR se rozšiřující slámová matrace. Jedná se o
technologii široce využívanou ve SRN. Technologický postup výroby matrací spočívá v promíchání slámy
s přípravkem KSM kalk alkalisch a vody v krmném voze v poměru 1:5:2 (sláma: KSM kalk:voda). Po
rozvrstvení do lehacích boxů (hloubka 18 – 20 cm) a následného utužení vibrační deskou, nebo válcem se
vytvoří stabilní hygienická slámová matrace. Tyto stabilní matrace v boxovém loži vydrží několik let a
pravidelně jedenkrát za 14 dní se dostýlá směsí v poměru 1:2 – 3:2 (sláma: KSM kalk:voda). Výhodou KSM
kalk je schopnost vytvoření trvalého prostředí s PH>10 a tím aktivně působí na redukci choroboplodných
zárodků. Díky měkké podestýlce, nemají dojnice otlačená hlezna ani problémy s paznehty. Pro následné
dostýlání je možné použít i směs separátu s přípravkem DEKAMIX®.
-

KSM je jemně mletý speciální výrobek k budování hygienických a stabilních slámových matrací.
Mimořádná výhoda je ve vytvoření trvalého pH prostředí většího než pH 10.

-

KSM zlepšuje vlastnosti kejdy, pokud jde o tekutost a snášenlivost rostlinami zvyšuje hodnotu
výživných látek.

-

Alkalické vápno KSM aktivně působí na redukci choroboplodných zárodků a není žíravé. Působí
intenzivně i v bioplynových zařízeních.
MÍSÍCÍ POMĚR
Podklad

sláma

KSM vápno

1 díl

5 dílů

voda

konzistence

2 díly
mokrá

Příklad
Vrchní vrstva k doplnění

200 kg

1 000 kg

400 l

1 díl

2–3 díly

1–2 díly
vlhká

Příklad

300 kg

750 kg

400 l

KSM je stejně jako DEKAMIX® dodáván suchý v Big Bagu (1 000 kg) nebo volně ložený (cca 27 tun).
V případě Vašeho zájmu Vám bude provedena cenová kalkulace.
Volejte na tel. 603 193 570, pište na e-mail morava@morava-mod.cz sl. Jančíková,
nebo kontaktujte přímo Ing. Klukana na tel. 602 316 497.
Další informace na www.dekamix.cz
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