
Effekt i fjøs og grisehus:

2. Hygiene for flytende slam og gjødsel
Rottent materiale i flytende slam og gjødsel gir et aktivt produksjonsgrunnlag 
for fluer. Dette rottne materialet skaper en slimete seig velling i gjødsla.

Rottent materiale blokerer utløp og binder opp 
vesken i stillestående kummer og kjellere. 
Rengjøring av fjøs og grisehus går tyngere, blir mer 
ubehagelig og tidkrevende. Den kraftfulle 
urteessensen i AMALGEROL® GjødselMax hjelper 
til å eliminere det forråtnede materialet. Holder utløp 
og kanaler rene og bryter opp fast gjødsel, samt 
reduserer produksjon av fluer. Rengjøringen av fjøs 
og grisehus går nå på halve tiden mot tidligere.

Uten Med 
AMALGEROL®

3. Innendørs hygiene
Rotten gjødsel og urin på gulvet i fjøs og grisehus irriterer dyrenes klover og 

bein. Kuas jur kommer i kontakt med skadelige bakterier hver gang hun 
ligger. Dette kann skade klauver bein og jur. Den kraftfulle urteessensen i 

AMALGEROL® GjødselMax hjelper til og eliminere forråtnelsen i fjøs og 
grisehus, samt øke kvaliteten på hygienen.

Nyttig tips: Tilfør AMALGEROL® GjødselMax til fot og 
klauvbad for bedre hygiene.
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1. Lufthygiene
Luften i fjøs og grisehus kan utvikle høy konsentrasjon av gassene 

amoniakk, methan og hydrogen sulfid. Innhaling av disse giftige gassen, 
reduserer kondisjon, vekst og ytelse hos dyrene, samt svekker 

immunsystemet, som igjen fører til lettere spredning av 
infeksjonssykdommer.  Det aktive aromatiske oljeinnholdet i 

AMALGEROL® GjødselMax forbedrer raskt lufthygienen i fjøset og 
grisehuset. De beste resultatene oppnås ved regelmessig bruk.

Andre fordeler: Kunder, besøkende og naboer vil alle sette pris på den 
bedre luftkvaliteten som oppnås inne og utenfor fjøs og grisehus. *S
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Behandlet med
AMALGEROL® GjødselMax

Før behandling

... Gjødsla henger ikke lenger på planten. Ingen forurensning. 
Beiting kan starte 10-14 dager etter spredning.

... Du kan spre møkk i tørt vær uten rissiko for brenning av 
planten Dette gjør at gressbunn og jordas mikroliv bevares.
... Vekst av kløver og andre underarter stimuleres. 
Planteveksten blir tettere og mere mangfoldig, svake planter  
blir sterkere.

Gressvekst før...

...og etter behandling med 
AMALGEROL®

Dosering:
0.1 l AMALGEROL® GjødselMax/LSU pr uke

Blandes med vann i forhold 2-3% og sprøytes over alle 
møkkete overflater, kanaler, rister samt møkkete dyr.

Nyttig tips: For å løse opp tykke lag bruk blandingsforhold 
5-10%  vent i 20 min og spyl av med høytrykkspyler.

Med hagekanne

Med 
høytrykkspyler

Med spesiell 
Amalgerol dosert 

sprøytepistol

I kufjøs/grisehus (daglig bruk):

Dosering:
0.2 l AMALGEROL® GjødselMax

pr m³ Gjødsel
(min. konsentrasjon 1:10, blandet med vann)

Blandes direkte i  tanken en uke før 
gjødselspredning

I Gjødseltank:

Bruksområde:
Amalgerol®GjødselMax er flytende og løses opp i vann, er enkel å bruke. Den er helt ufarlig 

for dyr.(registrert av Landbrukstilsynet)
Viktig:

Ristes før bruk eller omrøres. Tåler ikke frost og ekstrem varme(temp. + 5 – 30 grader)

Den kraftfulle urteessensen i AMALGEROL® GjødselMax Fjerner foråtnelse og 
løser slimbindingene i gjødselvellingen. Dette gir en mer effektiv og lettere 
gjødselspredning

Effekt på gress og eng:
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