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BEZPRAŠNÁ PODESTÝLKA - SNÍŽENÉ RIZIKO RESPIRAČNÍCH OBTÍŽÍ

VHODNÁ PRO VŠECHNA ZVÍŘATA A DOMÁCÍ MAZLÍČKY
PODESTÝLKA Z OZDOBNICE ČÍNSKÉ (MISCANTHUS)
Podestýlka

Podestýlka z ozdobnice čínské (někdy taktéž nazývané "sloní tráva") je moderní alternativou slámy a
pilin a využívá se pro koně, drůbež a dobytek. Lze ji používat jako jakoukoli jinou podestýlku, ať už
jako hlubokou podestýlku či jako stelivo na gumových podložkách, záleží jen na Vás.
Jakmile jednou vyzkoušíte podestýlku z ozdobnice čínské, už se nevrátíte k původnímu stelivu.
Ozdobnice je biologicky rozložitelná, jakmile odstraníte trus a promočenou podestýlku ze stájí nebo
zvířecí ohrady, rozloží se na kompostu rychleji než jiná steliva.
Je vysoce absorpční, je schopna vstřebat až třikrát víc vlhkosti, než kolik činí její váha.
Díky dřevité povaze ozdobnice je obsah prachu přirozeně nízký, což snižuje respirační problémy u
zvířat.

Prostředí
Ozdobnice je nenáročná plodina, která zažívá zásah do svého růstu pouze během doby sklizně. To
umožňuje úžasné životní podmínky pro živočichy, kteří si zde mohou hledat potravu v přirozeném
prostředí bez chemikálií a hnojiv v
půdě či v plodině samotné.

Tato rostlina má hluboké kořeny,
takže efektivněji využívá spodní
vodu a na rozdíl od jiných plodin
není citlivá na suché počasí.
Rovněž čerpá živiny vyskytující se
hluboko v zemi a absorbuje uhlík ze
zeminy a vzduchu, což je velkou
výhodou v našem moderním světě.

Nízká náročnost této plodiny na péči z ní dělá ještě ekologičtější plodinu, jelikož nevyžaduje celoroční
práci strojů.
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Výhody:
Vysoce absorpční - může vstřebat až třikrát tolik vlhkosti, než kolik činí její váha
Testována na salmonelu a všechny plísně a kvasinky, včetně houby Aspergillus
Vhodná pro všechna zvířata včetně koní, ptáků, krav, drůbeže ….
Odvádí vlhkost - tekutina steče z vrchní vrstvy dolů, zajistí se tak, aby zvíře vždy bylo
na suché podestýlce
Výborná alternativa k běžným stelivům
Bezprašná - snížené riziko respiračních obtíží
Obnovitelný produkt, 100% přírodní
K dostání za příznivou cenu (dle množství a místa doručení)
Stálá dostupnost během celého roku
Nařezaná a rozemletá pro měkkost
Nezvyšuje riziko pododermatitidy
Lze použít na hlubokou i mělkou podestýlku a také na podložkách
Snadno se odklízí i sype
Příklad spotřeby:
Nastlání boxu o rozměru 3,6m x 3,6m = 4ks balení podestýlky, dostlání 1ks podestýlky
za týden.
Cena za měsíční nastlání boxu pro koně již od 1000Kč bez DPH, první nastlání také již od
1000Kč (bez DPH), cena se odvíjí od množství a místa dodání.
Jedna paleta 1,4m x 1,2m výška 2,5m, celkem paleta obsahuje 42 balení. Lze objednat pouze celé
palety.
Rádi Vám připravíme cenovou kalkulaci podestýlky s dopravou až k Vám do stáje.
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