
 
 
 
Öka produktiviteten och minska kostnaderna genom förbättrad hygien  

 

Sjukdomar och infektioner har alltid varit bland de 

viktigaste problemen i mjölkindustrin. Som tur är kan 

den mikrobiologiska nedsmutsningen förebyggas och 

kontrolleras med hjälp av moderna hälsoprodukter.  

Aquacode erbjuder miljövänliga och kostnadseffektiva 

lösningar som börjar med behandling av dricksvattnet 

och fortsätter genom ladugården ut på åkrarna. Genom 

att använda Aquacodes vätskor för hela lantbruket får 

man följande fördelar: 

 
AQ-480 på en mjölkgård i Belgien 

 

• Renare och säkrare miljö med mindre lukt 

• Förbättrad mjölkkvalitet och ökad produktion 

• Förbättrad  djurhälsa och livskvalitet 

• Förbättrad kvalitet på foder och spannmål  

• Kostnadsbesparingar  på eller totalt uteslutande av kemikalier och tvättmedel 

 
Varför Aquacodes teknologi gör mjölkproduktionen bättre: 
Det är ett ekologiskt alternativ till ett överkomligt pris 

 

 

 
 

Vi anser att Aquacodes produkter för lantbruket har potential, att kunna sättas in systematiskt i alla 

faser och processer av mjölkproduktionen. Från behandlingen av jord och vatten till djurfoder till 

köttproduktion. Genom att eliminera farlig och hälsovådlig bakteriell eller  virologisk smitta, svamp 

och sporer från den dagliga mjölkproduktionsmiljön genom ekologiska högeffektiva lösningar. Våra 

produkter är “giftfria”. Vi kan hävda detta, då både egna och utomstående undersökningar av den 

teknologi vi använder, inte visat någon förekomst av gifter. De vätskor och produkter vi producerar är 

miljövänliga och giftfria när de används på anvisat sätt. De innehåller eller lämnar inga skadliga rester 

av kemikalier, som annars är vanligt vid användandet av kemiska tillägg, desinfektions- och 

tvättmedel. Forskning och våra kunders praktiska erfarenheter visar att Aquacodes vätskor är 

överlägsna traditionella hygienmetoder i sin förmåga att: 



 

 
 

• Positivt och dramatiskt ökad 

mjölkproduktion; 

• Signifikant förbättrad kvalitet på 

ensilage och annat djurfoder genom 

eliminering av skadliga bakterier som 

salmonella,  e.coli, olika svampar och 

gifter; 

• Total destruktion av bakterier, virus, 

sporer och svamp i den dagliga miljön;  
Behandling av juverinflamation med Anolyte 

 

• Reducera sjukdomar som 

juverinflammation, diarré, klöv och 

hudinfektioner,  ruminal acidos (sur 

vom) etc.; 

• Öka djurens foder- och 

vattenupptagningsförmåga; 

• Öka fodervärdet och ger en snabbare 

vikttillväxt 
 

Klövbad i Anolyte 

 

Aquacodes teknologi erbjuder dessutom följande användningsfördelar: 

• Rengöring och desinficering av råmjölksystemet och övrig mjölkutrustning utan skadliga 

kemikalier 

• Reducerar bakterier, virus, sporer och andra mikroorganismer på ett effektivare sätt än  

natriumhypoklorit, ozon eller andra kraftiga kemikalier  
• Irriterar inte huden 

• Bleker eller missfärgar inte kläder 

• Är totalt ofarlig för människor och miljö 

• Ger ökad vinst och lägre kostnader 

 
Vill du veta mer?  

Aquacode AB   

Bergfotsgatan 5B  

431 35 Mölndal  

Tel: 031-706 09 80 

Fax: 031- 706 09 81 

Email: sverre@aquacode.se eller mats@aircode.se 

www.aquacode.se  


