Verimli üretime ve Sağlıklı yaşama
ancak yüksek Hijyen standartlarını
sağlayarak ulaşabilirsiniz
eko-biyo bu önemli imkanı size sunuyor :
Envirolyte International Türkiye Temsilcisi olan biz, eko-biyo , ülkemiz için
önemli bir iş yaptık; Envirolyte teknolojisini ve ürünlerini Türkiye ye getirdik.
Envirolyte cihazları, üretimde yüksek verim ve hijyen standartlarını sağlayan
Nötral Anolit i üretir.
Nötral Anolit adı verilen bu likit şimdiye kadar bulunmuş ve uygulamada
kulanılmakta olan tüm kimyasal ürünlerden çok daha fazla etkin olmasının
yanında,
geride
zehirli
artık
bırakmaya,
%100
geri
dönüşümlü
(biodegradable) ve çevreyi kirletmeyen nitelikleri ile üstün özellikler
taşımaktadır.
Nötral Anolit, bakteri, virüsler, mantar ve sporlar ile diğer bazı kimyasalların
imha edemediği Giardia Cyst, Legionella vs gibi mikro organizmalarla, su
sistemindeki bio-film tabakalarını ve (alg) yosunları çok kısa sürede imha
eder.
Nötral Anolit bu işi nasıl yapar ?
Nötral Anolit, tek hücreli mikro-organizmaları hücre zarlarını oksidatif stres
yaratarak tahrip eder.
Buna karşın Nötral Anolit, anti-oksidan defans sistemi (bağışıklık sistemi) ile
korunan çok hücreli sistemlere (insan, hayvan ve bitkiler) hiçbir zarar vermez.
Nötral Anolit kullanılarak, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar
nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve ölümler (tavuk, yumurta, et, süt & ürünleri,
balık & deniz ürünleri, vs ) ortadan kalkarak verim maksimum hedefe yaklaşır.
Nötral Anolit kullanılarak, insan sağlığını tehdit eden bir çok unsur;
içme
suyundan gıda maddeleri üretimine, yüzme havuzlarından atık su arıtımına,
hastahane mikrobundan restoran temizliğine kadar ortadan kaldırılmış olur.
Not: Lütfen diğer uygulamalar için bilgi isteyiniz

Besi ve Süt Hayvancılığı
Besi ve Süt hayvancılığı yetiştiriciliğinde
Bio-Güvenliğin temel işlev olduğunu
vurgulamalıyız.
Bio-Güvenlik başarılı ve kazançlı
işletmeciliğin temel direğidir.
Sağlıklı hayvan üretiminin anlamı; iyi bir
yem dönüşüm oranı, daha az ölüm kaybı,
daha fazla et kazancı, daha az antibiyotik
gideri ve pazarda onaylanan- aranan kalite
olabilmektir.
Halen kullanılmakta olan kimyasallar gerek
yüksek derecede toksik olmaları gerekse
aşırı yüksek fiyatları ile yetersiz kalmakta ve
bu nedenlerle hayvanların sık hasta olma ve
verimsizlik halleri ne yazık ki devam
edegelmektedir.
Nötral Anolit, işte bu noktada geniş açılı
yüksek dezenfektan gücü, tam anlamıyla
toksik olmaması ve yüksek etki gücü ile Et ve Süt hayvanı üretiminin
gözdesi haline gelmiştir.
Nötral Anolit in bazı kullanma sahaları :
•

Spreyleme/ Paspaslama/ Yıkama

•

Duvarlar, Zemin, Pencereler, Araçlar, Alet-Edevat ve Ekipmanlar

•

Hayvanların bulunduğu yerlerde Sisleme/ Spreyleme

•

El yıkama, Duşlar, Ayak banyoları

•

Atıklar ve Çöpler

•

İçme suyunun dozlanması

•

Karkas ların yıkanması

•

Su sisteminin temizlenmesi

•

Hayvanların yıkanması

•

Çiftlik ve kümeslerin devre arası temizliği

Envirolyte Montaj Şeması

Kullanma yöntemi:
•

•
•

İçme suyuna
1,5%- 5%
oranında doze
olunarak.
Hayvansız veya
hayvanlı kümesleri
sisleyerek
Hayvan yemlerini
dezenfekte
ederek.

Sığır Besiciliği
Nötral Anolit, siğır besicinde yoğun olarak
kullanılmaktadır.
Nötral Anolit, Çifliklerde kullanılan suların,
yemlerin, malzemelerin dezenfeksiyonu ile
hayvanların meme ve tırnaklarında çok
görülen enfeksiyonel iltihap ve hastalıkların
tedavisinde etkin ve güvenilir bir şekilde
kullanılır.

Süt İnekleri
Süt ineklerinde sıkça görülen, yoğun zaman ve süt
kaybına neden olan ve klasik tedavi için
antibiyotik kullanılan “Mastisis” hastalığını
önlenmek için:
• Malzemeler, kaplar
• İçme sularının Nötral Anolit ile dezenfekte
olunması sorunu büyük ölçüde önler
Mastisis vuku bulduğunda :
• Amtibiyotik yerine Nötral Anolit kullanılarak
• Herhangi bir yan etki olmaksızın, çabuk ve
masrafsız tedavi yapılabilir.
• Ekolojik çevreye hiçbir zarar vermeden doğa
korunabilir.
• Süt ineklerinde meme ve tırnak temizliği süt
sağma işleminden önce ve sonra Nötral
Anolit ile yapılmalıdır.
Mafsallar veya diğer organlardaki iltihaplanmalar Nötral Anolit kullanarak
hayvanlar zahmetsizce tekrar sağlıklı hallerine döndürülebilir

Danalar
Solunum yollarındaki problemler, bronş girişine
Nötral Anolit ile yapılacak sisleme garantili olarak
hastalığı iyi eder. Uygulama sırasında maske
kullanmak faydalı olacaktır
Danaların sindirim problemleri içtikleri süt bir
miktar Nötral Anolit ile karıştırılarak çözümlenir.

Süthaneler ve Mandıralar

Süthane ve Mandıralar ın genel temizlik,
mikroplardan arındırma ve dezenfeksiyon
işleri, su borularının ve kanalizasyonların
dezenfekte olunması ile bio-film sorunlarının
ortadan kaldırılmasında Nötral-Anolit
mükemmel görev yapar.
NÖTRAL-ANOLİT, güvenli, çevre dostu ve
ekonomiktir

NÖTRAL-ANOLİT
• Büyük ve Küçükbaş Hayvanların dayanıklılığını ve canlılığını
(enerjilerini) artırır.
• Doğurganlık ve verimi artırır.
• Enfeksiyonlara mani olur.
• Meme enfeksiyonunu tedavi eder.
o 3 hafta süreli kortizon tedavisi ile elde olunan sonuç, günde 3 kez
5 günlük Anolit pansumanı tedavisi ile sağlanmıştır.
• Tırnak arası mantar ve iltihabını tedavi eder.
• Sindirim sistemi sorunları ve özellikle 1lk 10 günde genç hayvanlardaki
diyare ortadan kalkar.
• Yemden yararlanma oranını artırır.
• Stres ve tansiyonu önleyerek sakatlık ve yaralanmaları azaltır.
• Büyümeyi hızlandırır, verim artırır.
• Hayvan derisinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.
• Süt sağım makineleri ve diğer aletlerin steril kalmalarını sağlar.
• Hayvanlara verilen antibiyotik miktarını minimum seviyeye indirir.
• Hayvan dışkılarının kokusu azalır, biyolojik kullanımları artar.
• Akciğer enfeksiyonu ile ilgili sorunlar sisleme ile ortadan kaldırılabilir

Meme İltihabı

Nötral Anolit ile tedavi edilmiş

Anolit ile Dezenfektasyon

“ Envirolyte” Türkiye Temsilcisi ::

Anolit ile Tırnak sağlığı
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