
Představujeme novinku, která pozitivně ovlivní stájové prostředí a tím následně celkový zdravotní 
stav vašich zvířat.
Jedná se o Seche-etable – posypovou moučku na bázi vápníku afosforu a absorbční substancí a rostlinným aroma,  
jejíž nejvýznamnější vlastností je schopnost vázat amoniak, zachycovat pachy, snižovat výskyt infekcí, zlepšovat  
stájové  klima  a  vysoušet  plochy  kestání,  ležení  a  chůzi.  Tímto  Secheetable  podstatně  redukuje  problémy  s 
bakteriemi, houbami a viry. Rovněž likviduje larvy much. Výrobcem je renomovaná švýcarská firma INTERLAC, 
která  působí  na evropském trhu od r.  1882.  Výrobním programem této  společnosti  je  i  široká řada  přípravků  
EUTRA, určená pro ošetření a masáž
vemene, rovněž tak celá řada přípravků pro humánní medicínu.
Seche-etable  zajišťuje  svým  složením  (uhličitan  vápenatý,  fosfát  sodný  a  vápenatý,  desinfekční  prostředek, 
rostlinný olej  z aromatických rostlin) optimální podmínky jak pro prasata, skot,  ovce, koně,  tak i  pro drůbež a 
králíky.  U prasat redukuje  Seche-etable výskyt průjmů a infekcí močových cest,  omezuje pokousání vyrovnáním 
pachů,  zmírňuje následky poranění kůže,   má pozitivní   vliv  na tvrdost  rohoviny paznehtů,  zlepšuje výsledky 
odchovu  vyšším  zhodnocením  krmiva.  V  porodnách  zabezpečuje  Seche-etable  „obalením“  selat  optimální 
termoregulaci narozených selat. 
U skotu a ovcí zabraňuje Secheetable výskytu kulhavky, omezuje průjmy u telat a jehňat, redukuje infekční nemoci, 
omezuje výskyt zánětu dělohy, zvyšuje plodnost, zlepšuje zdravotní stav vemene a kvalitu mléka, má pozitivní vliv  
na tvrdost rohoviny paznehtů, zmenšuje riziko kokcidiózy ovcí.  U  koní zabraňuje  výskytu hniloby  kopyt,  redukuje 
množství steliva a tím pracovní  náročnost.  U drůbeže a králíků snižuje riziko výskytu kokcidiózy, redukuje ztráty, 
zvyšuje výkonnost odchovu,
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