
SPECJALISTYCZNE 

ŚCIÓŁKI DO MAT  
LEGOWISKOWYCH 
I SUCHEJ DEZYNFEKCJI 



Chłonność wody – do 370ml/100g 
 

Lectum jest przygotowany w 100% ze słomy zbożowej, 
która dzięki rozdrobnieniu na bardzo drobną frakcję i 
ekstruzji pod wysokim ciśnieniem uzyskuje wielokrotnie 
większą chłonność niż pocięta słoma.  
 

Bardzo dobra chłonność pozwala wiązać większe dawki 
uryny, dzięki czemu w powietrzu unosi się mniej 
drażniącego amoniaku i mniej nieprzyjemnego zapachu. 

sieczka słomiana 
do 180 ml/100g 

Ściółka Lectum 
do 370 ml/100g 

Bardzo wysoka higroskopijność 

chłonność 
ml/100g 

Źdźbła słomy pokryte są kutykulą o 
właściwościach hydrofobowych, która 
zabezpiecza słomę przed wchłanianiem 
wilgoci. Słoma wchłania wodę tylko tam, 
gdzie kutykula jest uszkodzona, czyli na jej 
przecięciach. 
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Wzrost produkcji  mleka  przy  zastosowaniu 

ściółki  do  mat  legowiskowych Lectum 
Ściółki  do mat legowiskowych Lectum są niezbędne do zachowania najwyższego poziomu 
produkcji przy zmniejszonym ryzyku wystąpienia infekcji w stadzie. 

 
Stosuj  najwyższej klasy ściółki Lectum CAMAG na stanowiska legowiskowe wyposażone w maty i 
materace gumowe w celu poprawy zdrowotności zwierząt przez ograniczenie wilgotności na 
matach i utrzymywanie odczynu pH powyżej 10. 

OBNIŻENIE 
WILGOTNOŚCI 
LEGOWISK 

PODWYŻSZENIE 
ODCZYNU pH 

POLEPSZENIE DOBROSTANU 
OGRANICZENIE STRESU 
KROWY SPĘDZAJĄ WIĘCEJ CZASU NA WYGODNYCH 
STANOWISKACH LEGOWISKOWYCH 

OGRANICZENIE CZYNNIKÓW 
RYZYKA ZACHOROWAŃ 
POPRAWA HIGIENY 
STANOWISK 
LEGOWISKOWYCH 

ZMNIEJSZONA LICZBA 
ZAKARZEŃ I STANÓW 
ZAPALNYCH GRUCZOŁU 
MLEKOWEGO 

OGRANICZENIE STRAT 
ZAPALNYCH MLEKA 

OGRANICZENIE KOSZTÓW 
LECZENIA 
ZMNIEJSZENIE LICZBY 
BRAKOWANYCH ZWIERZĄT 

ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI 
MLEKA  



Polepszenie dobrostanu zwierząt: 

Zapobiega występowaniu wielu chorób 
związanych z infekcjami wywoływanymi przez 
bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy  
chorobotwórcze. Suche stanowisko o wysokim 
odczynie pH znacznie ogranicza ich rozwój. 

Poprawia komfort krów, zwierzęta spędzają więcej 
czasu w trakcie dnia leżąc, zmniejsza się ich stres i 
zwiększa produkcja mleka. 

Zwierzęta są czystsze dzięki utrzymywaniu niższej 
wilgotności na stanowisku, do krów nie przykleja 
się słoma i odchody.  

Mniej otarć i podrażnień wymion i strzyków, mniej 
uszkodzeń nóg w tym stawów skokowych. Ściółki 
Lectum zapewniają odpowiedni kontakt zwierzęcia 
z gumową nawierzchnią i niwelują ryzyko 
odparzeń.    

Więcej mleka – ograniczenie strat produkcyjnych 
spowodowanych koniecznością leczenia infekcji, 
większa produkcja dzięki lepszemu dobrostanowi 
zwierząt. 

Łatwiejsza praca w oborze: 

Mniej pracy przy ścieleniu stanowisk – możliwość 
wykorzystania ścielarek automatycznych. 

Brak drogiego i czasochłonnego siekania słomy 
przed zaścieleniem.  

Ograniczenie powierzchni magazynowej słomy. 

Brak prasowania i  stogowania słomy do ścielenia, 
która zajmuje dużą powierzchnię gospodarstwa. 

Ściółka dostarczana w workach 20kg lub 
opakowaniach Big-Bag. 

Przystosowana do ścielarek automatycznych  

korzyści ze stosowania Lectum 

Ograniczenie infekcji – więcej mleka 

Ściółki Lectum przystosowane są do rozsiewania za 
pomocą automatycznych ścielarek dostosowanych 
do warunków i budowy obór. Najmniejsze z takich 
urządzeń ułatwiają pracę w oborach z różnicami 
wysokości ,  deltami, progami i w małych obiektach.  

Posiadamy w sprzedaży również większe ścielarki 
przydatne do stosowania w oborach bez różnic 
poziomów. Większe ścielarki mają zasobnik 
wystarczający do zaścielenia Lectum w całej oborze. 
Pełna oferta ścielarek jest dostępna na naszej 
stronie internetowej lectum.pl 



Lectum CAMAG przeznaczony jest do poprawy 
warunków bytowych krów mlecznych 
utrzymywanych na gumowych matach i 
materacach legowiskowych.  
 
Działa dwukierunkowo:  
– silnie osusza stanowisko legowiskowe  
– trwale podwyższa odczyn ph do ok. 10  
 
Ogranicza to możliwość rozwoju drobnoustrojów 
chorobotwórczych i grzybów co zmniejsza ilość 
infekcji prowadzących do stanów zapalnych krów. 
Jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla zwierząt oraz 
ludzi. 

Specjalistyczna ściółka do suchej dezynfekcji gumowych mat i 
materacy legowiskowych.  Zalecana szczególnie w oborach, gdzie 
występuje zwiększona zachorowalność krów. 

Wskazówki dotyczące użycia 
Lectum CAMAG należy stosować do posypywania 
mat legowiskowych i innych powierzchni na których 
może dochodzić do kontaktu uszkodzonej skóry, 
zadrapań, otarć, strzyków i wymion z 
zanieczyszczoną powierzchnią. Pozwala na 
utrzymanie wysokiej higieny, redukuje stany 
zapalne, oszczędza czas i pracę podczas codziennej 
obsługi zwierząt. Ilość wykorzystania Lectum 
CAMAG zależy od indywidualnej technologii 
hodowli i stanu zdrowotnego krów. Średnie zużycie 
to 10kg preparatu na 1 legowisko miesięcznie.  W 
przypadku występowania dużej liczby zapaleń 
zaleca się codzienne oczyszczanie stanowisk z 
odchodów i posypywanie środkiem Lectum CAMAG. 
Częstotliwość posypywania po indywidualnej ocenie 
można ograniczyć do 3 dni w tygodniu. 

Lectum CAMAG 

10kg/mc/legowisko 

Sposób przechowywania i transport 
Produkt musi być przechowywany i transportowany 
w warunkach suchych, zabezpieczających przed 
zawilgoceniem oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeniami, w szczególności biologicznymi 
(grzybami i pleśniami), w chłodnym miejscu.  

Skład produktu 
Selekcjonowana pod względem jakości słoma 
zbożowa, poddana obróbce termicznej i 
mechanicznej, bez zanieczyszczeń i zawilgoceń oraz 
mieszanka różnych naturalnych składników 
magnezu i wapnia. 
 
Konfekcjonowanie  
Gotowy produkt jest dostępny w workach 
papierowych 20kg, workach typu BigBag po 500 kg i 
1000 kg.  
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Sieczka słomiana + sucha
dezynfekcja

Lectum CAMAG

Liczba zakażeń bakterią E. coli – szt/mc 

71% 
MNIEJ INFEKCJI 

Doświadczenie w warunkach produkcyjnych OHR w Kamieńcu ząbkowickim 2018. 



Optymalne zakresy pH dla chorobotwórczych bakterii  

Staphylococcus aureus:  pH 4,2 – 9,3  

Pseudomonas spp. : pH 5,6 – 8,0  

Escherichia coli.:  pH 4,4 – 9,0  

Lactobacillus spp.:  pH 3,4 – 7,2  

Campylobacter spp.:  pH 4,9 – 9,0  

Bacillus cereus.  pH 5,0 – 8,8  

Higieniczność – Lectum CAMAG jest 
produkowana z selekcjonowanej słomy 
zbożowej (głównie pszennej). 
Poddawana jest obróbce termicznej w 
temperaturze ponad 90oC, dzięki czemu 
zawiera ona śladowe ilości grzybów i 
pleśni oraz  bardzo małą zawartość 
drobnoustrojów. Dodatkowo składniki 
organiczne Lectum CAMAG są 
stabilizowane przez składniki 
zamierające Magnez i Wapno o działaniu 
bakterio i grzybobójczym. 

Opinia  Ośrodka Hodowli zarodowej  
w Kamieńcu Ząbkowickim 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z 
wieloletnimi tradycjami w hodowli bydła i koni. Produkcja zwierzęca to hodowla bydła 
mlecznego oparta głównie o rasę PHF w odmianach czarno-białej oraz czerwono-białej. Do 
najważniejszych zadań hodowlanych należy utrzymanie bardzo wysokiego poziomu 
wydajności jednostkowej mleka od krowy w granicach 11000 kg, poprawa typu i kalibru 
zwierząt, a także poprawa cech funkcjonalnych takich jak: wydłużenie okresu żywotności 
krów, zmniejszenie długości okresu międzywycieleniowego. Na koniec 2017 roku ilość bydła 
ogółem wyniosła 1.977 szt., natomiast jednostkowa wydajność, jaką osiągnięto wyniosła 
11.453 kg. 
 

DOŚWIADCZENIE 1 
 

Po miesiącu stosowania produktu Lectum CAMAG 
do ścielenia stanowisk w oborze I stwierdzono co 
następuje: 
 
1. Pożądany efekt (suche maty) uzyskano ścieląc 

stanowiska co drugi dzień (ok. 85 kg) a w 
pozostałe dni dościelając (ok. 30kg). 

2. W oborze sprawdził się automat do ścielenia w 
wersji Mini. 

3. Posypka jest bardzo chłonna, ściąga wilgoć z 
mat przez długi czas. 

4. Krowy w oborze I były wyraźnie czystsze niż w 
oborze II. [obora porównawcza  zaścielana 
słomą – red.] 

5. W trakcie doświadczenia we wszystkich 
obiektach OHZ występował znaczący wzrost 
zachorowań na tle zakażeń bakterią E. coli. W 
oborze II liczba chorych sztuk utrzymywała się w 
granicach 10%, tymczasem w oborze I, gdzie 
stosowano Lectum CAMAG wystąpiła jedno 
zapalenie tego typu. 

Działanie dezynfekcyjne – dzięki swojemu unikalnemu 
składowi środek Lectum CAMAG długotrwale zachowuje 
odczyn ok 10 pH dzięki czemu eliminuje możliwość 
rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. 

DOŚWIADCZENIE 2 
 

Po miesiącu stosowania produktu Lactum Camag do 
ścielenia stanowisk w oborze ll stwierdzono co 
następuje: 
 
1. Obora posypywana była ręcznie, co spowodowało 

mniejsze zużycie produktu. Dwa big-bagi [2x500kg] 
wystarczyły na posypywanie przez trzy tygodnie 121 
stanowisk, a przez kolejne 10 dni 158 stanowisk. 

2. Posypka jest bardzo chłonna, ściąga wilgoć z mat 
przez długi czas. 

3. Krowy na głównych grupach były czystrze niż 
wcześniej. 

4. W trakcie doświadczenia we wszystkich obiektach 
OHZ występował znaczący wzrost zachorowań krów 
na tle zakażeń bakterią E. coli oraz 
chorób  poszczepiennych (Starvac). W oborze II, 
gdzie stosowano Lectum CAMAG, liczba chorych 
sztuk była znacznie mniejsza niż we wcześniejszym 
okresie, (spadła z 10 do 5%). 

 

WNIOSKI Z OBU DOŚWIADCZEŃ: 
 

Posypka Lectum CAMAG sprawdziła się bardzo dobrze jako 
alternatywa dla słomy. Jest wygodniejsza w użyciu, zwierzęta były 
czystsze, lepiej wchłania wilgoć niż słoma (co utrudnia rozwój 
bakterii). 

ZOOTECHNIK – Maria Kaziuk 

 



Przeznaczenie 
Lectum MAGMA przeznaczony do poprawy 
warunków bytowych krów mlecznych 
utrzymywanych na gumowych matach i materacach 
legowiskowych. Stosowanie gumowych mat 
redukuje ryzyko kontuzji kończyn ale może 
powodować odparzenia wymion i stany zapalne. 
Lectum MAGMA stosowany do posypywania mat 
osusza je, poprawia komfort krów i ogranicza ryzyko 
infekcji. Jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla zwierząt 
oraz ludzi. 

Ekologiczna ściółka do posypywania mat gumowych , złożona 
tylko z naturalnych składników -  ekstrudowane włókno 
słomiane  i  drobno mielona  skała wulkaniczna. 

Wskazówki dotyczące użycia 
Lectum MAGMA należy stosować do posypywania 
mat legowiskowych krów mlecznych. Ilość 
wykorzystania Lectum MAGMA zależy od 
indywidualnej technologii hodowli i stanu 
zdrowotnego krów. Średnie zużycie to 12kg 
preparatu na 1 legowisko miesięcznie.  W 
przypadku występowania dużej liczby zapaleń 
zaleca się codzienne oczyszczanie stanowisk z 
odchodów i posypywanie środkiem Lectum 
MAGMA.  

Lectum MAGMA 

Dezynfekuje  – dzięki zawartości drobno mielonej skały wulkanicznej środek Lectum 
MAGMA po kontakcie z wilgocią podwyższa odczyn ściółki. Zmiana pH ogranicza 
warunki rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Lectum MAGMA odkaża 
otarcia  strzyków, wymion oraz  uszkodzenia  kończyn.  

Skład produktu 
Selekcjonowana pod względem jakości słoma 
zbożowa, poddana obróbce termicznej i 
mechanicznej, bez zanieczyszczeń i zawilgoceń 
oraz drobno mielona skała wulkaniczna o 
działaniu bakteriostatycznym. 
  
Konfekcjonowanie 
Gotowy produkt jest dostępny w workach 
papierowych 20kg, workach typu BigBag po 500 
kg i 1000 kg.  
 

12kg/mc/legowisko 

Redukuje amoniak –  Lectum MAGMA wiąże substancje lotne takie jak amoniak , dzięki czemu w oborze jest 
leszy klimat,  mniej much i innych insektów.  Redukcja amoniaku wynika z  właściwości absorpcyjnych części 
organicznej Lectum oraz aktywnego działania skały wulkanicznej. 
 
Ułatwia czyszczenie stanowisk i usuwanie obornika. Nie przylega do powierzchni kanałów gnojowych, łączy 
się z obornikiem przyspieszając jego  rozkład. 
 
Wysoka wartość nawozowa obornika dzięki zawartości mikroelementów i składników śladowych: mangan, 
molibden, sód, żelazo, tytan, miedź i cynk. Zgodnie z prawem minimum Liebiga poprawia przyswajalność 
makroelementów  NPK znajdujących się w glebie, oraz  dostarczonych z nawozem. 



Przeznaczenie 
Lectum 6.1 przeznaczony jest do poprawy 
warunków bytowych krów mlecznych 
utrzymywanych na gumowych matach i 
materacach legowiskowych. Silnie osusza 
stanowisko legowiskowe. Poprawia komfort 
krów i zmniejsza tempo rozwoju 
drobnoustrojów chorobotwórczych i grzybów. 
Zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji, której 
źródłem jest kontakt uszkodzonej skóry lub 
wymion i strzyków z podłożem. Ogranicza 
ryzyko odparzeń przy kontakcie wymion z 
gumową matą. Jest nietoksyczny i nieszkodliwy 
dla zwierząt oraz ludzi. 
  
 
Skład produktu 
Selekcjonowana pod względem jakości słoma 
zbożowa, poddana obróbce termicznej i 
mechanicznej, bez zanieczyszczeń i zawilgoceń. 
Jakość kontrolowana laboratoryjnie. 

Wskazówki dotyczące użycia 
Lectum 6.1 należy stosować do posypywania mat 
legowiskowych krów mlecznych. Pozwala na 
utrzymanie wysokiej higieny, redukuje stany 
zapalne, oszczędza czas i pracę podczas codziennej 
obsługi zwierząt. Ilość wykorzystania Lectum 6.1 
zależy od indywidualnej technologii hodowli i stanu 
zdrowotnego krów. Średnie zużycie to 10kg 
preparatu na 1 legowisko miesięcznie.  W 
przypadku występowania dużej liczby zapaleń 
zaleca się codzienne oczyszczanie stanowisk z 
odchodów i posypywanie środkiem Lectum 6.1 z 
zastosowaniem środka do suchej desynfekcji, lub 
zastosowanie gotowej ściółki Lectum CAMAG. 
Częstotliwość posypywania po indywidualnej ocenie 
można ograniczyć do 3 dni w tygodniu. 
 
Konfekcjonowanie  
Gotowy produkt jest dostępny w workach 
papierowych 20kg, workach typu BigBag po 500 kg i 
1000 kg.  
 

Lectum 6.1 

10kg/mc/legowisko 

Bazowa ściółka do posypywania mat gumowych, złożona z 
ekstrudowanego włókna słomy. Poprawia komfort i higienę 
zwierząt. Ogranicza pracę w oborze. 



Vivena-Natura Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 68 
59-230 Prochowice 

lectum.pl 
vivena.pl 
biuro@vivena.pl 

+48 605 136 350 
+48 601 094 437 

Vivena-Natura produkuje szeroki wachlarz ściółek 
dostosowanych do potrzeb  poszczególnych grup 
zwierząt: 
 

Lectum 6.6  

dla zwierząt 

 

Lectum 6.3  

dla drobiu 

Lectum 6.3 AC+  

dla drobiu, higiena na dłużej 

 

Lectum 6.3 K  

dla koni 

 

Lectum Pets 6.6  

dla gryzoni 

Lectum Pets 6.3  

dla gryzoni 

6.6 

6.1 

6.3 

Wysoka temperatura i ciśnienie 
doskonale pasteryzują produkt. 
 

Ściółka Lectum w procesie produkcji jest 
poddana obróbce termicznej w 
temperaturze ponad 90oC pod wysokim 
ciśnieniem, dzięki czemu, w 
przeciwieństwie do słomy, zawiera śladowe 
ilości grzybów i pleśni oraz bardzo małą 
zawartość drobnoustrojów.  

 

Kontrola zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

Każda partia wyprodukowanej ściółki 
Lectum jest badana w Weterynaryjnym 
Laboratorium Diagnostycznym Lab– 
Vet. 
 

Norma zakładowa: 

 

Dzięki wysokiemu reżimowi 
technologicznemu utrzymujemy wyniki 
czystości biologicznej na poziomie poniżej 
dopuszczalnej normy zakładowej tj. 
najczęściej: 

Salmonella sp. brak 

Liczba drożdży i 
pleśni 

Nie więcej niż 102 w 1g 

Ogólna liczba 
drobnoustrojów  

Nie więcej niż 103 w 1g 
 

Wilgotność 
 

8 – 13 % 

Salmonella sp. brak 

Liczba drożdży i pleśni 
 

Nie więcej niż 105 w 1g 

Zawartość mykotoksyn: 
 
Aflatoksyna B1 
Aflatoksyna B1+B2+G1+G2  
Ochratoksyna A 
Deoksyniwalenol 
Zearalenon 
Fumonizyny  
 

 
 
Nie więcej niż 2 μg/kg 
Nie więcej niż 4 μg/kg 
Nie więcej niż 5 μg/kg 
Nie więcej niż 1250 μg/kg 
Nie więcej niż 100 μg/kg 
Nie więcej niż 2000 μg/kg 


