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DEKAMIX
® – Vápenno-slaměná matrace – dokonalý komfort pro krávy od firmy 

NATURKALK DüKa 

Rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že jsme navázali spolupráci s panem Ing. Liborem Klukanem, který 

má u nás v ČR výhradní zastoupení pro prodej produktu DEKAMIX
®

 od německé firmy Naturkalk DüKa.  

       DEKAMIX
®

 vylepšená hygienická podestýlka 

- Hodí se jako hygienická podestýlka pro všechny typy ustájení, při 

otelení, pro telata i mladý dobytek a jako suchá lázeň. 

- Užití při vysokém tlaku choroboplodných zárodků, vysokém 

buněčném počtu, nemocí paznehtů a zánětech mléčné žlázy. 

K všeobecnému zlepšení hygieny a předcházení nemocem. 

- Při pravidelném používání zvedá hodnotu pH nad pH 11. 

Spektrum patogenních zárodků, které vyvolávají obávanou letní 

Mastitidu, je důsledně redukováno.  

- Je jemný prášek složený z různých minerálních komponentů. 

- Je alkalický a váže vlhkost. 

 

DEKAMIX
®

 je světle šedý prášek, jehož hlavním komponentem jsou výhradně přírodní suroviny. Vykazuje 

silné alkalické účinky a je schopen na sebe vázat vlhkost. Vyznačuje se výrazným redukujícím účinkem vůči 

choroboplodným zárodkům. Díky výraznému náhlému nárůstu hodnoty pH na 11 dochází pod tlakem vnějších 

podmínek k redukcispektra patogenních zárodků. Spolehlivě působí na zástupce rodu Pseudomonas, 

Klebsiella, patogeny jako je Staphylococcus aureus aStreptococcus uberis. Aplikační dávky DEKAMIX
®

 mají 

vliv i na snížení výskytu mastitid u dojnic, v návaznosti na to redukci počtu somatických buněk, a v neposlední 

řadě ovlivňují pozitivně i zdravotní stav paznehtů. 

DEKAMIX
®

 je možné aplikovat na hlubokou podestýlku, dostýlané boxy, ale i posypem na matrace. Při 

používání DEKAMIX
®

 je možné podestýlat i menší množství materiálu, a to jak slámy, tak separátu. Zvýšení 

sušiny podestýlky po aplikaci a změna reakce pH mají pozitivní vliv na snížení výskytu patogenních zárodků a 

významné omezení možnosti jejich pomnožování. Snižuje se tak i infekční tlak ve stáji. 

Díky delšímu intervalu se redukuje potřeba podestýlání a dochází tak k poklesu množství práce. Díky extrémně 

vysokému podílu jemných částic v DEKAMIX
®

 (100 % částic je menších než 0,06 mm) je také vyloučeno 

nebezpečí eventuálního vrstvení v odpadním kanálu. 

DEKAMIX
®

 se používá i jako posypový materiál do hnojných a krmných chodeb. Jeho pravidelné používání 

jednoznačně zvyšuje čistotu zvířat, v neposlední řadě i čistotu vemene a struků. Jedinečné je 

působení DEKAMIX
®

 na paznehty ve formě tak zvané suché lázně. 

Díky těmto vlastnostem prokazatelně dochází k redukci spektra patogenních zárodků, které se podílejí na 

možnosti vzniku všech bakteriálních onemocnění. S úspěchem se používá ve stájích s dojnicemi, telaty, býky v 

žíru ale i ve stájích s prasaty a drůbeží. Jeho aplikace na podestýlku ve stáji významně ovlivňuje welfare zvířat, 

snižuje vlhkost ve stáji a přispívá tak ke zlepšení stájového klimatu. 

DEKAMIX
® 

již také používají někteří z našich členů, např: ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., Zemědělská a. s. 

Krucemburk, ZD Radiměř, ZD Vendolí, Horal a. s. Hláska, Petr Novák – Kochánov. 
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Ověření účinnosti přípravku DEKAMIX
®

 

Patogen mléčné žlázy 
zjištěný v mléce použitém                                                   
ke kontaminaci separátu 

KTJ                                   
před aplikací 

Dekamixu 

KTJ                                            
6 hod. po aplikaci 

Dekamixu 

KTJ                                                
12 hod. po 

aplikaci 
Dekamixu 

KTJ                                                
24 hod. po 

aplikaci 
Dekamixu 

KTJ                                                
48 hod. po 

aplikaci 
Dekamixu 

Streptococcus  agalactiae 55 22 24 20 8 

Staphylococcus aureus 228 133 56 56 40 
Staphylococcus PK -                             
(delta hemolyzin +) 

2 345 1 500 1 500 1 500 1 100 

Staphylococcus PK -                                  
(delta hemolyzin -)  

4 050 3 400 2 200 2 180 2 260 

Streptococcus dysgalactiae 89 38 12 14 8 

Streptococcus uberis 88 43 24 4 0 

 

Ti z Vás, kteří se zúčastnili našeho posledního semináře, na kterém přednášel mimojiné i odborník ve 

výživě a v managementu chovu stáda dojnic MVDr. Václav Osička, si jistě vzpomenou, že DEKAMIX
®
 

rovněž doporučoval jako jeden ze způsobů slaměných matrací. Jedná se o variantu použití produktu 

DEKAMIX
®

 namísto písku, který u nás v ČR není možný. 

Doporučení pro použití prostředku DEKAMIX
®

 čtěte ZDE 

Více o DEKAMIX
®

 čtěte také ZDE 

Výsledek laboratorního testu stahujte ZDE 

DEKAMIX
®

 je dodáván suchý v Big Bagu (1 000 kg) nebo volně ložený (cca 25 tun). 

V případě Vašeho zájmu Vám bude provedena cenové kalkulace. 

Volejte na tel. 603 193 570, nebo pište na e-mail morava@morava-mod.cz sl. Jančíková. 

 

 

http://www.morava-mod.cz/dekamix.html
http://dekamix.cz/produkty/dekamix
http://dekamix.cz/soubory/dekamix-test.pdf
mailto:morava@morava-mod.cz

