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Værd at vide, når du køber gylleaddtitiver

Der er forskel på gylleadditiver
Der findes flere typer gylleadditiver på markedet, men der er stor forskel på kvaliteten, hvilket bl.a. kan ses på den 
mængde ammoniak, produkterne er i stand til at binde i gyllen. Prisen på de enkelte produkter ligger nogen-
lunde på samme niveau, men en god tommelfingerregel er – som det jo ofte er tilfældet - at man får det, man 
betaler for. 
Derfor anbefaler vi, at du beder om dokumentation og gerne fra et anerkendt institut eller virksomhed. 
Herved sikrer du dig, at produktet lever op til det, du stilles i udsigt.

Active NS giver dokumenteret effekt
FORCE Technology, som er en international og anerkendt teknologisk rådgivningsvirksomhed har gennemført 
prøveudtagninger og analyser i en dansk svinestald, hvor man tilsatte Active NS i gyllen. FORCE Technology 
konkluderede, at Active NS kan reducere lugtemission i stalden med 40 procent samt ammoniakemission med 
45 procent pr. 1000 kg gris.

Active NS er det mest gennemtestede produkt på markedet. Ud over de danske forsøg, er der også foretaget 
adskillige andre forsøg i Europa, som uafhængig af hinanden viser identiske resultater. 

Prisgaranti
Hos FCSI er du altid sikret vores prisgaranti, hvilket betyder, at når du køber hos os, er du sikret den bedste pris. 
Hvis du finder et billigere identisk produkt hos en leverandør, tilbyder vi at refundere prisforskellen.
Du skal blot kunne fremvise kvittering samt dokumentation fra konkurrenten. Dog gælder denne garanti ikke hvis 
varen er udbudt til salg i en begrænset periode/tid, ved åbningstilbud, skaffevarer, ved begrænset parti.

Produktgaranti
Når Active NS anvendes korrekt i henhold til brugsanvisningen, giver vi garanti for, at produktet giver dokumen-
teret effekt i henhold til FORCE Technologys Akkrediteret rapport nr. 114-28344.

Servicegaranti
Da vi af erfaring ved, at der nogle gange kan være specielle forhold, som gør, at produktet tilsyneladende ikke 
giver den tilsigtede effekt, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål eller gylleproblemer, 
tilbyder vi gratis support på tlf. 7218 3088, og vi vil gøre alt for, at du får en optimal gyllehåndtering.

Hvis du har spørgsmål eller ønsler at få mere at vide, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

FCSI


