
 

 Vesi, unohdettu ravintoaine. 
 
Kaikki tietävät, että siipikarjan juomaveden pitää olla kunnollista. Anna itsellesi mahdollisuus hieman peilata 
tilallasi olevaa vesihuoltoa. Tiedätkö vastaukset seuraaviin kysymyksiin? 
 

 Tiedätkö mikä on veden/ravinnon suhdeluku? 

 Onko juomavedessä oikea bakterologinen koostumus? 

 Tiedätkö mikä on eläintesi juomavesiautomaatien suuttimista käyttämän veden bakterologinen / 
mikrobinen laatu? 

 Oletko varma, etteivät eläimesi saa tartuntaa veden kautta? 

 Onko juomaveden määrä, jota eläimesi juovat, mitattavissa? 
 

 
Tilojen ollessa tyhjillään: jaksottainen järjestelmän 
puhdistus. Käytä tilojen tyhjillään olo hyödyksi ja puhdista 
juomavesijärjestelmä tehokkaasti MS Oxycleanilla: MS 
Oxycleanin hapettava vaikutus takaa perusteellisen 
puhdistustehon, jopa hitaassa virtauksessa. 
Vetyperoksidin ja peretikkahapon sekoitus toimii erittäin 
tehokkaasti matalissa lämpötiloissa. 
 
Tuotantokierron aikana: Varmista juomaveden laatu 
jatkuvalla desinfioinnilla. MS Di-O-Clean poistaa 
eloperäistä jätettä vesijärjestelmästä ja ehkäisee sen 
muodostumista jatkuvassa käytössä. MS Di-O-Clean tekee 
vedestä turvallisen ja arvokkaan ravinteen. 
 
 
Goldfeed ja lisäaineet kelaattimuodossa 
E-Coli ja Cambylobakteeri esimerkiksi ovat gram-negatiivisia bakteereita, jotka voi nujertaa MS Goldfeedin 
orgaanisilla hapoilla. Kun lisäät MS Goldfeedia siipikarjan juomaveteen, on sillä ehkäisevä vaikutus haitallisten 
bakteerien kehittymiseen. 
  
Miksi lisäaineet lisätään kelaattimuodossa? 
Copper facetin erityispiirteet: 

 Nestemäistä kuparia, joka imeytyy 100%:sesti 

 Kuparilla on antibakteerinen vaikutus ja se stimuloi ruuansulatusta 

 Soveltuu erityisesti käytettäväksi sioilla, broilereilla ja munituskanoilla 

 Se tukee suolistoa syntymästä lähtien ja tuotantokierron aikana 

 Se parantaa ravinnon muuntumisarvoa, kasvua sekä tuotantotuloksia 

 Vähentää ulosteiden kertymistä pesään 

 Käytetty munituskanoilla ja porsailla vähentämään suolistohäiriöiden aiheuttamia kuolemia. 

 Copper facetia on myös käytetty tehokkaasti broilereilla ja kalkkunoilla ravinnon vaihdon yhteydessä 
ja kun suoliston häiriötila on huomattu. 

 Annostus voi vaihdella riippuen siitä, käytetäänkö valmistetta ehkäisevänä vai parantavana hoitona. 
GMP+, HACCP, EU-Hyväksytty! 

 Turvallinen eläimille ja ympäristölle! 
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Juomavesijärjestel

män lopussa 



 

Copper facet sisältää 20% kuparikelaattia ja30 % glysiiniä. Glysiinin ansiosta kupari imeytyy nopeasti. Suoliston 
rakkulat hylkivät muun tyyppisiä kupareita ( kuten klorideja, sulfaatteja jne.) niin paljon kuin mahdollista. 
Koska MS Copper facet sisältää glysiiniä, sen imeytymisaste on yli 90%. 
 
Tämän korkean imeytymisasteen ansiosta kupari vaikuttaa verisuonista käsin suoliston sisällä. Imeytynyt 
kupari myös välittää verituotantoon enemmän entsyymejä. Tämä takaa suuremman verimäärän tuotannon. 
Suurempi verimäärä tarkoittaa automaattisesti suurempaa hapen kuljetusta. Enemmän happea verenkierrossa 
= korkeammat kokonaistuotanto tuotot. 
 
Siipikarjantuotannossa Copper facetia käytetään pääasiassa heti elinkaaren alussa, ruokintamuutosten aikana 
sekä suolistohäiriötilojen hoitamiseen. Sioilla Copper facetia jaetaan vieroituksen sekä ruokamuutosten 
aikana. Sioilla ja siipikarjantuotannossa se vaikuttaa edistävästi suolen toimintaan. Annostelu voi vaihdella sen 
mukaan käytetäänkö ehkäisevänä tai parantavana hoitona. 
 
Haluatko saada optimihyödyn irti juomavedestäsi. Anna MS Schippersin ottaa vesinäyte juomavedestäsi 
bakterologista tutkimista varten. Tämä näyte analysoidaan seuraavilla tavoilla: 
 
Taulukko mikro-organismeista, jotka testataan vesinäytteistä Di-O-Clean testissä.   
 

 Finnish English 

Sienet (PMY - Pesäkettä Muodostavaa Yksikköä)/gramma Moulds (CFU=colony-forming unit)/gram 

Hiiva ( PMY - Pesäkettä Muodostavaa Yksikköä)/gramma Yeasts (CFU)/gram 

Koliformiset (37
o
C  suodatus) PMY/100 ml Coliform (37 

o
C  filtration) (CFU)/100 ml 

Aerobinen Pesäkemäärä (37 
o
C) (PMY)/ml Aerobic Plate Count (37 

o
C ) (CFU)/ml 

 
 
Aloituspakkaus: 
Osta 1 Goldfeed Health 250 kg + 1 Copper Facet 25 kg € 1270 ja saat ilmaisen vesianalyysin 
 
Osta 1 Oxyclean + 1 Goldfeed Health 250 kg + 1 Copper Facet 25 kg € 1400 ja saat ilmaisen TomTom 
 
Osta 1 Oxyclean + 6 Di-O-Clean € 960 ja saat ilmaisen TomTom  
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