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Produkte CID Lines in druge izdelke za izboljševanje rezultatov reje lahko sedaj 

naročite tudi v spletni trgovini www.slepakura.si  

        oziroma www.trinajstoprase.si 

    Več zdravja za večji donos 

ne dodajajte med 
zdravljenjem ali ceplje-
njem 

Prašiči 

Sestavine: vitamin E, selen, 25% eteričnih olj (izvlečki mete, 

evkalipt, kumine, origana, zvezdastega janeža, čajevca in cimeta)  



organske 

kisline 

maslena 

kislina 

cink in 

baker  

eterična 

olja 

oligo-

elementi vitamini 

organske kisline 

maslena kislina 

cink in baker 

eterična olja 

oligoelementi  

vitamini 

Več zdravja za večji donos 
Voda je včasih v živalski proizvodnji tisto »pozabljeno« hranilo. Glede na velike količine, ki jo živali popijejo 
da dosežejo optimalno konverzijo krme, dnevni prirast, stopnjo zdravja itd. je jasno, da ima količina zauži-
te vode velik vpliv na rezultate reje. Za izboljševanje zdravja in rezultatov reje mora biti skrb za kakovosti 
pitne vode del standardnih opravil na vsaki perutninski ali prašičerejski farmi. CID LINES je razvil serijo 
izdelkov Agrocid za reševanje problemov s pitno vodo, ne samo za zniževanje količine mikroorganizmov v 
vodi, temveč tudi za izboljšanje prebave in absorpcijo hranil v prebavnem traktu.  

Oligoelementi (elementi v sledovih) Puferirane kisline  

stimulirajo zdravje prebavil 

preprečujejo razmnoževanje salmonele 

stimulirajo celično delitev zdravih celic 

podpirajo črevesne adhezive, znižujejo vsebnost klostridijev 

antibakterijsko delovanje 

izboljšujejo stanje črevesne sluznice kar vodi v boljši izkoristek krme 

 

ugoden vpliv na splošno zdravje 

močen antioksidantni učinek 

močnejši protibakterijski učinek zaradi sinergističnega delovanja z 

organskimi kislinami 

izboljšana učinkovitost pri nizkih in visokih vrednostih pH  

učinkovita proti driskam 

Mono-di-in trigliceridi maslene kisline Eterična olja 

podpirajo biokemijske reakcije v presnovi živali 

spodbujajo plodnost 

zvišajo prenos kisika po telesu 

so nujni za oblikovanje jajčne lupine 

izboljšajo imunski odziv 

sodelujejo pri izgradnji elastina in kolagena 

skrbijo za pravilen razvoj perja 

učinkovito delovanje skozi celoten prebavni trakt 

vrednost pH ne more pasti pod 3-3,5 zato je uporaba varna za 

živali in odmerjanje fleksibilno 

močan protibakterijski učinek 

Izbira linije Agrocid za zakisovanje vode za pitje vam omogoči 

najhitrejšo povrnitev stroškov, saj se zmanjšajo stroški za kr-

mo, izkoristek krme je boljši, prirast večji in smrtnost manjša.  

Agrocidova širša družina izdelkov proizvajalca CID LINES je  

najboljša alternativa aktivnim spodbujevalcem rasti.  
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Sestavine: mlečna kislina, mravljinčna kislina, propionska 

kislina, sorbična kislina, citronska kislina, cink, baker  

 Za zniževanje pH vrednosti vode 
za pitje do optimalne vrednosti za 
brojlerje, 

 izboljševanje izkoristka krme, 
 za zakisanje prebavnega trakta 

brojlerjev, da se prepreči razmno-
ževanje enterobakterij, kot so 
salmonela in E. coli 

 Za zniževanje pH vrednosti vode 
za pitje do optimalne vrednosti za 
prašiče, 

 preprečevanje odstavitvenih drisk, 
 za večjo telesno maso pujskov ob 

odstavitvi, 
 zniževanje infekcijskih obremeni-

tev s salmonelo pri pitancih, 
 spodbuja povprečni dnevni prirast 

in skrajša proizvodni ciklus.  

Sestavine: mravljinčna kislina, mlečna kislina, natrijev format, 

mono- di- in trigliceridi maslene kisline, cinamaldehid  


