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BASOQUELL® 802 

ПТИЦЕВЪДСТВОТО - ефективно и биологично 
 

 

Хигиенично чистата вода е предпоставка за доброто здраве на селскостопанските 
животни, особено при младите животни в птицефермите. 

 

Повишения контакт с микроби може да доведе до храносмилателни проблеми и диария 
и по този начин до значителни икономически последици. Често причината е заразена 
вода, замърсени съдове за съхранение или замърсени водопроводни тръби. 

 

BASOQUELL® 802 се добавя към питейната вода и има пряк ефект върху 
храносмилането. 

Повишената активност се дължи на подобряване усвояването на фуража. Това води до 
намаляване на консумацията на храна. 

  

С BASOQUELL® 802 постигате по-ниски нива на смъртност, по-добра устойчивост, по-
малка необходимост от антибиотици, по-голямо тегло и по-кратко време за разплод. 

 

Благодарение на BASOQUELL  802 животните получават не само напълно чиста вода, 
но те стават и по-устойчиви на патогени като Е. коли, салмонела, кокцидиоза и т.н.

http://www.solaragro.eu/
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Благодарение на BASOQUELL® 802 тревогите на животновъдите намаляват, а поради намаляване 
процента на смъртността и ниската консумация на антибиотици финансовите печалби са особено 
атрактивни.  
 
Развъждане и отглеждане на бройлери и кокошки носачки  
- BASOQUELL® 802 е безопасен и екологичен продукт 
- BASOQUELL® 802 предлага абсолютно перфектен хигиеничен статус 
- BASOQUELL® 802 е нетоксичен, не води до дразнене и чувствителност 

- BASOQUELL® 802 е не-реактивен и не оставя никакви остатъци 
 

Приложение: 
Дозиране от 1,5% до 3,0% BASOQUELL® 802 в питейната вода 

Ден 01 - 10 = 1,5% 
Ден 11 - 20 = 2,0% 
Ден 21 - 30 = 2,5% 
След 30-я Ден = 3,0% 
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Ръководството на Федералното министерство на земеделието, храните и защита на 
потребителите (BMELV) от 2007 г. съдържа насоки за това как хигиенично следва да се 
предоставя чиста питейна вода. 

 
Предимствата на BASOQUELL® 802 
След като животните са по-здрави и имат по-висок имунитет, това води до подобряване 
на цялостното им качество. 
Това може да бъде забелязано много бързо чрез постоянния цвят и размер на 
животните, също така и чрез бързото наддаване на тегло. 

 
 
Директното добавяне на BASOQUELL® 802 в питейната вода има следните 
ефекти: 
 
 
- продължително хигиенизиране 

 
- намаляване на смъртността 

 
- значително увеличаване на теглото 

 
- по-големи яйца 

 
- много ефективен срещу салмонела 

 
- средното дневно наддаване се повишава до 100 г за 42 дни 

 
- консумацията на храна намалява леко (по-добро храносмилане)
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Резултати:  
 
- подобрява усвояването на храната 

 

- подсилва имунитета 

 
- повишава резистентността към заболявания 

 
-  увеличава жизнеността 

 
- намалява смъртността от 50 до 70% 

 
- постига по-голямо живо тегло с по-малко консумирана храна 

 
- помага да се намали употребата на антибиотици 

 
- помага да се елиминират: Е. коли, салмонела и кокцидиоза 

 
- подобрява качеството на фуража 

 
- минимизира смъртността при епидемии 

 
- намалява броя на дребните яйца 

 
- повишава качеството и уеднаквява яйцата 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Представено от:  
 
СОЛАР АГРО ЕООД  
1632 София, бул. Монтевидео № 66  
тел. 02 / 93 79 555, 0898 509 600; 0899 961 132  
e-mail: solaragro.bulgaria@gmail.com 
www.solaragro.eu 

Вода/ Количество Вода Възраст BASOQUELL 

Птици Птици Общо Дни Литри/Дневно 

Литри/ 
Дневно  

Литри/ 
Дневно  Общо / Литри / Цикъл 

0,05 1.000 50 0-10 1,5 1 8 

0,1 1.000 100 10-20 2,0 2 20 

0,2 1.000 200 20-30 2,5 5 50 

0,3 1.000 300 30-40 3,0 9 90 
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