
Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ στη ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Η εφαρµογή του ζεόλιθου στην κτηνοτροφία έχει τα πιο κάτω οφέλη: 

• Βοηθάει στον έλεγχο των οσµών –κυρίως αµµωνίας και υδρόθειου – σε χώρους   

   συντήρησης και αποθήκευσης τροφών κτηνοτροφικών µονάδων.  

• Προφυλάσσει τα ζώα από τις εντερικές παθήσεις, καταπολεµώντας τις διάρροιες. 

• Μειώνει τη θνησιµότητα των νέων ζώων, και συµβάλει στην ανάπτυξή τους.  

• ∆εσµεύει την αµµωνία που παράγεται κατά τη πέψη της τροφής, ενώ ταυτόχρονα 

απελευθερώνει κάλλιο που ρυθµίζει την οξύτητα του στοµάχου γεγονός που διευκολύνει 

την απορρόφηση µετάλλων και θρεπτικών στοιχείων.   

• ∆εσµεύει και αποµακρύνει µέσω τις πεπτικής οδού τις  τοξίνες και τις αλλεργιογόνες  

          ουσίες των τροφών.  

• Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων. 

• Συµβάλει στην αύξηση παραγωγή γάλακτος, και στην  ποιότητα του κρέατος.  

• Μειώνει τις παρενέργειες που έχει η παρουσία φυτοπροστατευτικών στοιχείων στα  

   προϊόντα διατροφής των ζώων. 

• Περιορίζει τις ενοχλητικές µυρωδιές στην κοπριά.  

 

Στα κατοικίδια: 

• Απορροφά τις οσµές στα δοχεία των µικρών κατοικίδιων. 

• Σε ποσοστό 2% µπορεί να διατεθεί και στην διατροφή τους. 

 

Στην ιχθυοκαλλιέργεια  

• Φιλτράρει το νερό και απορροφά την αµµωνία. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

• Η χρήση του ζεόλιθου στο δάπεδο των στάβλων σε ποσότητες 2–3 κιλά ανά τ.µ., έχει σαν 

αποτέλεσµα να απορροφάται η αµµωνία, να  µειώνονται οι επιβλαβείς αναθυµιάσεις και 

στην συνέχεια να χρησιµοποιείται ως λίπασµα. 

• Προκειµένου να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων προσφέρεται ως 
ενισχυτικό στο σιτηρέσιο τους.  Η προσθήκη κατά 2% ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των 

πουλερικών, είχε ως αποτέλεσµα α) την αύξηση του αζώτου στην κοπριά σε ποσοστό 

6,25% β) µείωσε την απώλεια της αµµωνίας σε ποσοστό 55%. Επίσης η χρήση του 

ζεόλιθου στην  εκτροφή κατσικιών σε ποσοστό 2,5% στο σιτηρέσιο τους, είχε σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση του βάρους, γέννησης σε τρίδυµους και τετράδυµους τοκετούς και 

σηµαντική αύξηση περιεκτικότητας λίπους στο γάλα τους.  

• Στα πουλερικά, παρατηρείται αύξηση της ωοτοκίας τους, και 7% αύξηση του βάρος τους.  

• Στην  γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων έχει διαπιστωθεί αύξηση κατά 17% . 

• Η µοναδική ικανότητα του να αποµακρύνει τις επικίνδυνες τοξίνες είναι καλά 

τεκµηριωµένη: Χρησιµοποιήθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση για την απορρόφηση 

ραδιενεργών χηµικών και άλλων επιβλαβών τοξινών µετά την καταστροφή του 

Τσερνοµπίλ. Οι άνθρωποι έδειξαν µείωση κατά 30% σε ραδιενεργά ισότοπα, µετά την 

πρώτη εφαρµογή του Ζεόλιθος! 

Συνιστούµε το σκόρπισµα ζεόλιθου σε σκόνη στη στρωµνή των ζώων και το ράντισµα της µε 

Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (ΕΜ) σε διάλυση 1:100 ή 1:50, ανάλογα µε την υγρασία 

που υπάρχει. Η αµµωνία που δηµιουργείται στην ατµόσφαιρα και επιδρά αρνητικά στην υγεία των 

ζώων (βήχας και πνευµονοπάθειες), θα δεσµευτεί από τον ζεόλιθο και τους ΕΜ στο µεγαλύτερο 

της ποσοστό. Η µυρωδιά του στάβλου µειώνεται κατά 78%. Η δε παραγόµενη κοπριά, θα 

προσφέρει στα χωράφια τις ευεργετικές ιδιότητες των ΕΜ. 

 

Αγοράστε:  http://www.naturam.gr/index.php?section=product&cat=0&prod=694 


