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KARTA PRODUKTU 
Pellet 6 mm evdao  – profesjonalna ściółka dla koni 

Opis produktu 

 
Pellet ze słomy wytwarzany jest przez ciśnieniową aglomerację rozdrobnionej słomy w wyniku której 
przyjmuje kształt walców o średnicy 6 mm. Na skutek działania wysokiej temperatury pellet 
pozbawiony jest zanieczyszczeń biologicznych takich jak grzyby, pleśnie czy drobnoustroje. 
Wytwarzany jest bez żadnych dodatków chemicznych. Czysta, w 100% słoma zbożowa. 
 

Skład produktu 
 
Selekcjonowana pod względem jakości słoma zbożowa pozbawiona zanieczyszczeń i zawilgoceń. 
 

Konfekcjonowanie 
 
Gotowy produkt jest dostępny luzem,  w workach typu Big Bag oraz wentylowanych workach  
foliowych. 
 

Sposób przechowywania i transport 
 
Produkt musi być przechowywany i transportowany w warunkach suchych, zabezpieczających przed 
zawilgoceniem oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, w szczególności biologicznymi 
(grzybami i pleśniami), w chłodnym miejscu. 
 

Wskazówki dotyczące użycia 
 
Produkt ma zastosowanie jako ściółka dla drobiu. Ilość wykorzystania granulatu zależy od 
indywidualnej technologii hodowli.  
 
Średnie zużycia dla powierzchni 1000 m2 w cyklu hodowlanym: 
brojler kurzy: 1200 kg - 3000 kg 
indyk odchów: 3600 kg - 4500 kg 
indyk tucz: 5000 kg - 6500 kg 
 

Higiena 
 
Producent zapewnia dostarczenie ściółki zgodnie z parametrami mikrobiologicznymi zgodnymi z 
Normą Zakładową. Kwestia dezynfekcji ściółki zależy od technologii produkcji stosowanej przez 
Hodowcę. W przypadku dłuższego magazynowania zaleca się dezynfekcję. 
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Wyniki badań 
 

Kierunek badania Wynik Metoda badawcza 
Obecność pałeczek Salmonella 
w 25 g 
 

nieobecne 
 

PN-ISO 6579-1:2017-04 
 

Ogólna liczba drobnoustrojów w 
jtk/1g 

2,9x104 
 

PN-EN ISO 4833-2:2013-
12(Annex A) 
 

Liczba pleśni i drożdży w jtk/1g 
 

3,0x102 
 

PN-ISO 2157-2:2009+ 
IL 64 wyd.3 z dnia 
03.01.2019 

 

 

 

 

Najważniejsze korzyści dla hodowców drobiu:  
 
- znaczna redukcja pleśniakowca lśniącego 
- zmniejszenie zachorowań na FPD (zapalenie podeszwy) 
- lepsza ocena żywca w ubojni 
- wysoka chłonność ściółki do 370% 
- zwiększenie przyrostów masy ciała 
- brak kosztów magazynowania słomy 
- produkt łatwy w rozścielaniu – oszczędność czasu 
- zmniejszenie ryzyka zarażeniem ptasią grypą 
- produkt naturalny, ekologiczny, bez dodatków lepiszczy. 

 
PARAMETRY 

 

Wielkość: nie równe kształty < 8mm 
Chłonność: 400 %  
Wilgotność: 7 % 
Opakowanie: Big Bag, worek foliowy   
wentylowany15 kg, 20 kg 
Przeznaczenie: drób, konie, bydło 
Przechowywanie: przechowywać w 
suchym i wentylowanym miejscu. 

 


