
A hippo gold és a 

hippo gold master 
feje tetejére állítja 

eddigi elképzeléseinket!

A hippo gold és a hippo gold master 
forradalmasítja a lótartást

A LEGJOBB ALOM
A LOVAKNAK



Mi a különbség a hippo gold 
és a többi alomfajta 

nedvszívó-képessége között?

Teszt

Szalma

A forgács, 
a fűrészpor és 

a darabolt szalma 
 

 hippo gold

A nedvességet alig szívja fel 

szintén alacsony nedvszívó-képességgel 

rendelkezik, kb. 30%

szivacsként szívja 

magába a nedvességet 

=8%

=30%

=70%

*

*

*

* Saját súlyához mérten

 hippo gold
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Milyen hatása van az egészségre 
a nedvszívó-képességnek?

A forgács, a fűrészpor és a darabolt szalma 
minimálisan köti meg az ammóniát

A megakadályozza az ammónia-hippo gold 
képződést – a paták, a légutak és 
az istállóban dolgozók egészsége 

nem károsodik

Tudta, hogy az ammóniának komoly 
egészségkárosító hatása van?

1. Az ammónia káros az ember egészségére

2. .... a lovak egészségére

3. Az ammónia károsítja a légutakat, 

    ezáltal számottevően csökken 

    a lovak teljesítménye

AMMÓNIA

A ló belélegzi 
az ammóniát

FIGYELEM! 
Ammóniaveszély! 

Pata- és légúti 
betegségek!

Következmények:

Ammóniamentes

Ammónia,
pata- és
légúti

betegségek!

 hippo gold
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A csekély nedvszívó-

képesség miatt állandósulnak 

a kellemetlen szagok 

 légyrajokés a

Forgács, fűrészpor 
és darabolt szalma

 hippo gold

 A kiváló hippo gold 
istállóklímát biztosít, 

és használatával 
minimálisra csökken 

a legyek száma

Milyen következményei vannak még 
az almok nedvszívó-képességének?

Kellemetlen szagok, légyrajok 
vagy megfelelő istállóklíma?
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A hippo gold 9-szeresen portalanított és hőkezelt 
termék, ezáltal hatékonyan akadályozza meg 

az allergiás betegségek kialakulását

A szalmaszárban nagy 
számban vannak 
jelen az allergén 

anyagok

Egy kamionnyi (1089 zsák, kb. 22 tonna) alommennyiség 

előállítása során közel 2,5 tonna apró porszemcsét, 

gomba- és penészspórát kell a szalmából kivonni!

 hippo gold

 hippo gold

A felettébb ellenáll hippo gold 

a paták taposásának, 

így megszűnik a boxokban 

a másodlagos porképződés

A magas hőmérsékleten történő 

feldolgozás során a gombaspórák 

és baktériumok elpusztulnak

Allergiában szenvedőknek is 

ajánlott a -alom! hippo gold

porszemcsék

porszemcsék

2-szeres 
porképződés

22 tonna=1089 zsák

2,5 t

80 °C 90 °C
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Csomagolás – tárolás – tapasztalatok

Felhasználás2 csomagolási mód

 hippo gold felhasználói tapasztalatok

Dr. Sebastian Kosir állatorvos,

istállótulajdonos (Szlovénia, Ljubljana)

Több mint 2 évtizede foglalkozom lovak-

kal, 56 lóról gondoskodunk a farmomon. 

5 éve használom a hippo gold-almot. 

Mindig mindenből a legjobbat kerestem a 

lovaim számára, így kipróbáltam már az 

összes alomfajtát. Nyugodt lélekkel állí-

tom, hogy lónak és lótulajdonosnak a 

hippo gold a legkedvezőbb alom.

 Nagy hangsúlyt fektetek a lovaim e-

gészségére, éppen ezért a 9-szeresen por-

talanított és hőkezelt hippo goldot tar-

tom a legegészségesebb alomnak. Az is a 

hippo gold mellett szól, hogy a trágyát 

remek áron tudom értékesíteni.

Marc Jäger istállótulajdonos

(Németország, Fellbach)

Amikor 5 évvel ezelőtt elkezdtem a hippo 

gold-almot használni, rögtön minőségi 

változást vettem észre  a lovak teljesítmé-

nyén. A 9-szeresen portalanított hippo 

gold kiváló ammóniamegkötő-képessé-

gével megelőzi az allergiás megbetege-

déseket, ezáltal növekedhet a lovak ter-

helhetősége. Örömmel tölt el, ha látom, 

hogy a lótulajdonosok mennyire elége-

dettek a közös eredményekkel.

 A sokkal kevesebb trágyát saját sző-

lőültetvényemen is tudom hasznosítani, 

így semmi gondom nincs vele többé.

Evi März és Hans Niedermaier

Reitsportzentrum Witzmannsberg

(Németország)

A hippo gold legnagyobb értékét a lovak-

ra gyakorolt kiváló élettani hatásában 

látjuk. Ehhez járul még hozzá, hogy a 

hippo gold ár-érték aránya sokkal ked-

vezőbb valamennyi alomfajtáénál. Amió-

ta a hippo goldot és a hippo gold mastert 

együtt használjuk, a kialmozás ideje is a 

két-harmadára esett vissza. Így a leggaz-

daságosabb és legjobb alom alkalmazá-

sával időt és pénzt spórolunk meg. 

 A hippo goldot azoknak ajánljuk, 

akik lovaik egészségét a legfontosabb ér-

téknek tartják és mindemellett költségtu-

datosan is gondolkodnak. 

2. Élvédő nélkül

1.  Élvédővel

33 zsák
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Szállítás: 1 kamionon 33 raklap, 
1 raklapon 33 zsák

1440 kg

év 
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4500 kg!
(15 db)

(72 zsák)

1
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Más mennyiség lsd. webshop!



A hippo gold és a hippo gold master 
forradalmasítja a lótartást!

A hippo gold-trágya újrahasznosítható: 
bevizsgált és tanúsítvánnyal rendelkezik 

-50%
alom

-70%
trágya

Biogáz-erőműben 

felhasználható

a legnagyobb innováció, 

amióta lovak léteznek!

3 hónap alatt kiváló 

kertészeti tápanyaggá 

válik

 hippo gold masterA 

COMPOST

50%-os alommegtakarítás

Higiénikus istálló

Munkaidő-megtakarítás

70%-kal kevesebb trágya!
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Alomspóroló villa: 
szinte széttörhetetlen!

Termékbemutató és 

az alkalmazottak 

betanítása

Támogatás:

Felhasználás/hó 
hippo gold 

master nélkül

Felhasználás/hó 
hippo gold 
masterrel

Lovak 
száma

10 

20 

30 

50 

kb. 60 zsák 
hippo gold

kb. 120 zsák 
hippo gold

kb. 180 zsák 
hippo gold

kb. 300 zsák 
hippo gold

Alomspórolás
hippo gold 
masterrel

kb. 30 zsák
hippo gold

kb. 60 zsák
hippo gold

kb. 90 zsák
hippo gold

kb. 150 zsák
hippo gold

50%

50%

50%

50%

1,3 óra/
1 óra

2,6 óra/
2 óra

3,9 óra/
3 óra

6,5 óra/
5 óra

Kialmozási idő 
hgm nélkül/ 

hgm-mel naponta

A hippo gold 
master megté-

rülési ideje

kb. 9 hónap

kb. 4,5 hónap

kb. 3 hónap

kb. 1,8 hónap



hippo gold hippo gold hippo gold hippo gold hippo gold hippo gold

ERMAN 90 Kft. 

Postai cím: H-6400 Kiskunhalas, Török u. 6 Tel.: +36 77 429 497 

Fax: +36 77 520 029 E-Mail: info@hippogold.hu

Székhely: H-6136 Harkakötöny, Kötönypuszta 49/A

www.hippogold.hu

 hippo gold: a legjobb alom a lovaknak

a minőségi alom

A LEGJOBB ALOM
A LOVAKNAK


