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NEUTHOX zvyšuje přírůstky a produkci
vajec u drůbeže
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Farma ve Velké Británii
používá NEUTHOX® k odstranění
nebezpečných bakterií z vodovodu
Společnost Agri Performance Products Ltd chová
16 000 nosnic. Před třemi lety Nicola Beavers
(ředitelka společnos Agri Performance Products
Ltd) hledala řěšení, jak odstranit všechny
nebezpečné bakterie v pitné vodě pro slepice.
V květnu 2014 na výstavě v Utrechtu v Holandsku
Nicola se setkala s Petrem Madsenem z DCW a
začala se zajímat o jejich techologii .

Paní Nicola již technologii používala od jiné ﬁrmy.
Avšak u tohoto výrobníku biocidu chyběla spolehlivost, kvalita, výkonnost a servis od výrobce.
Na paní Nicolu výkon generátoru DCW udělal dojem
a přijala pozvání do centraly ﬁrmy DCW v Dánsku.
Od této chvíle se začala odvíjet jejich spolupráce.

Unichterm s.r.o. • Liberecká 20 466 01 • Jablonec nad Nisou 1 • Mobil:+420 777 245 911 • e-mail: stursa@unichterm.cz

Farma ve Velké Británii
zvýšila produkci vajec o 8%.
Díky generatoru DCW.
Agri Performance Products je rodinný podnik, který již 19

Po instalaci generátoru se objevily skvělé výsledky:

let působí v drůbežářském průmyslu. Paní Nicola hledala

• produkce vajec vzrostla o 8%

produkt, který by nahradil tradiční chemikálie používané

• snížení počtu použitých vajec
• již nebylo třeba dále používat léky

při čištění pitné vody. Na internetu se dozvěděla o nové
technologii. Na jaře 2013 zakoupila generátor od

Přínos generátoru DCW však nekončí. Jednou týdně je

místního dodavatele. Tento generátor ale nefungoval

generátor používán k dezinfekci stájového vzduchu.

podle jejích představ. Zvířata byla nemocná a málo žrala.

Vzduch je lépe dýchatelný a snížilo se množství amoni-

Proto svoji pozornost zaměřila na renovaci starých stájí a

aku ve vzduchu.

vytvoření vhodného stájového prostředí. Její snaha však

Dále paní Nicola používaná generátor pro dezinfekci

měla jen malý účinek na celkovou kondici drůbeže. Poté

kopyt 300 kusů ovcí.

nechala provést test na přítomnost bakterií ve vodě.
Zjis lo se, že pitná voda ze stávajícího generátoru
vykazuje vysoké množství bakterií. Bylo jasné, že je
třeba něco udělat.
V říjnu 2014 byl nainstalován generátor T10-60A z DCW.
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Zvýšení tržeb o
22000€

S
NEUTHOXem®

Bez
NEUTHOXu®

Vstupní data
Příjem za vejce
1. jakos

236.629 €

258.970 €

Příjem za vejce
2. jakos

3.737 €

2.574 €

240.366 €

261.544 €

Celkem
Příjmy ze snížené
mortality slepic

Ošetřená voda

Neošetřená voda

30000

1.141 €

Příjmy celkem

240.366 €

262.685 €

Počet slepic celkem

10000

stáří slepic v týdnech

16

+ 22.319 €

Rozdíl

8000

Celková produkce vajec

50000
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Podíl vajec 2. jakos na
celkové produkci v %

Ošetřená voda
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Neošetřená voda
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Existuje mnoho dobrých důvodů pro investování do generátoru DCW a
mnoho výhod, které mají být získány.
NEUTHOX ® je vyráběn se malým množstvím soli, vody a elektřiny. Je to
netoxický a ekologický výrobek. NEUTHOX ® ničí nebezpečné bakterie,
jako je E.coli a Salmonella. Je prostředkem k získání pocitu bezpečí v
oblas zdraví zvířat.
Nemusíte se starat o bakteriemi inﬁkované vodovody. Zbavíte se
nutnos manipulace s toxickýckými látkami. Generátor DCW pracuje bez
nich.

Důvody proč investovat do DCW generatoru:
•

Netoxický a ekologický produkt.

•

Již minimální obsah NEUTHOXu odstraní bioﬁlm

•

ve vodních systémech.
NEUTHOX lze použít v moha a mnoha oblastech.

•
•

Plně automatický a uživatelsky přívětivý provoz.
Odpadá složitý nákupní proces, přeprava
a skladování nebezpečných látek.

•

Prvotřídní kvalita generátoru.
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