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Slut med svin
der keder sig…
- Et sundt stimiljø begynder med grise, der er ordenligt beskæftigede.
Ikadan System A/S, der er kendt for at udvikle
innovative løsninger i plast, har udviklet et enkelt
og effektivt produkt, der aktiverer smågrise og
slagtesvin i det bare stimiljø, så uhensigtsmæssig
adfærd som halebid, flankepufning og øresutning
forebygges og begrænses.

Det elastiske materiale, og den special-designede
S-form, er netop nogle af de årsager, der gør den
så populær blandt de svineproducenter, der har
prøvet Bite Rite Bidehalen i egen sti.
Forbrugernes stigende krav til dyrevelfærd og kød
fra grise, der er opvokset i et sundt miljø, indfries
også bedre med Bite Rite Bidehalen. I nogle EUlande er der kommende lovkrav om berigelse af
stimiljøet, som Bite Rite Bidehalen indfrier.
Vær på forkant med lovgivningen, optimer stimiljøet og kom halebid og anden uhensigtsmæssig adfærd i forkøbet.
Kontakt Ikadan og prøv selv hvor godt Bite Rite
Bidehalen holder grisene beskæftiget.

Produktet er den patenterede Bite Rite Bidehale,
der minder så meget om grisenes egne haler, at de
højst sandsynligt foretrækker bidehalen fremfor
naboen.
På den måde beriges staldmiljøet, og grisene
holder interessen fanget af attrappen, der ikke
bliver snavset eller optager plads på gulvet i stien.
Grisene flokkes om Bite Rite Bidehalen,
der er en effektiv berigelse af stimiljøet i praksis.
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Forskning og undersøgelser har vist, at beskæftigelsesmaterialer til intensive staldsystemer skal
være foranderlige og kunne bearbejdes af grisen,
for at den holder interessen fanget.

Bite Rite Bidehalen hænges op i stien, så den ikke søles til.
Holderen er forsynet med 4 elastiske plastik-haler, der kan udskiftes efter behov.
Bite Rite Bidehalen er et patenteret produkt.

Forskning har bevist at især formen på berigelsesmaterialet er
vigtig. Den specielle S-form gør
nemlig materialet endnu mere
elastisk, og derfor endnu mere
spændende i grisenes øjne.

Bite Rite Bidehalen leveres komplet med kæde til ophæng, der
gør Bite Rite Bidehalen nem at
placere, montere og regulere.

De løse Bite Rite Bidehaler skiftes
nemt efter behov, og gør grisene
interesserede igen og igen.

Bite Rite Bidehalen er meget enkel
i sin funktion og derfor nem at
installere overalt i stierne, og den
optager næsten ingen plads.

Ikadan System A/S fremstiller specialløsninger til dansk og udenlandsk industri samt animalsk produktion.
Blandt andet er vi kendt for Ikadan Ultraflex ristegulv i plast og støbejern, VIP farestien og andet udstyr i
plast til indretning af et optimalt internt staldmiljø.
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