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LOGIC ACID OLIGO

 •  GECONCENTREERDE FORMULE 
 •  REDUCTIE VAN SALMONELLA 
 •  REMT DE GROEI VAN ALGEN 



 DE UNIEKE VOORDELEN VAN LOGIC ACID OLIGO 

• lage dosering 
• verbeterde gemiddelde dagelijkse groei (GDG)
• minder uitval
• droge mest
• betere eischaal kwaliteit
• daling van Entero bacteriën zoals E. Coli en Salmonella
• verbeterde voederconversie

* 21 testen in Thailand (april – december 2007), in totaal 2,8 miljoen kippen 
betrokken.

De pH van het drinkwater behandeld met Logic Acid 
Oligo was tussen 4,5 en 5,5. De toegepaste concentraties 
Logic Acid Oligo om deze pH te bereiken waren 300-500 
ml/1000 L.

 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
In alle gevallen werd een extra winst per kip genoteerd 
(van 1 tot 6%) voornamelijk door volgende positieve 
eff ecten:
• hogere totale dagelijkse gewichtstoename 
• lagere voederconversie 
• minder uitval
Besluit:  aanzuren van drinkwater met Logic Acid Oligo 
zorgt altijd minstens voor een onmiddellijke terugbetaling 
van de kost van het product!

 BEWEZEN WERKING TEGEN DE ALGEN 
(Trichoderma harzianum)

Een lage pH (zuur milieu) bevordert 
de groei van algen. Algen zorgen voor 
verstopping van de waterleiding en de 
nippels. De daarmee gepaard gaande 
verminderde wateropname resulteert 
in lagere productieresultaten.

De unieke samenstelling van Logic 
Acid Oligo voorkomt verstopping 
van de nippels. Verschillende 
testen toonden aan dat bij andere 
drinkwaterverzuurders nu net meer 
algengroei voor-kwam, terwijl met 
Logic Acid Oligo de pH succesvol 
naar omlaag gebracht werd zonder 
blokkage van de watertoevoer en nippels.

 TOEPASSING 

• Logic Acid Oligo is een vloeibaar voedingssupplement 
voor moederdieren, vlees-kippen en leghennen, te 
gebruiken als additief in drinkwater. 

• Voeg 300-500 ml Logic Acid Oligo per 1000 L water, 
afhankelijk van advies en van de start-pH van het 
water. Indien nodig kan een vooroplossing aangemaakt 
worden.

• De ideale pH van drinkwater voor kippen is ongeveer 
5,0-5,5. 

• Samenstelling: melkzuur, mierezuur, propionzuur, 
sorbinezuur, citroenzuur, koper, zink, suiker en zout.

• Zink en koper zijn oligo-elementen

* DGZ : Dierengezondheidszorg

Dag 15 - 0,03% Dag 15 - 0,04% Dag 16 - 0,03% Dag 20 - 0,05%

g/dag

 START LOGIC ACID OLIGO TM EN VERDUNNING

behandeling met LAO        geen waterbehandeling

Test: Logic Acid oligo 
versus mix van organische 
zuren na 3 weken

Menensesteenweg 305A  -  8940 Wervik  -  T: 056 23 67 40  -  info@agrologic.be
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