Hygiejne og smittebeskyttelse
- med Staldren® i fårestalden
Ammoniak og andre skadelige dampe i stalden
Ammoniak i stalden er skadeligt for både dyr og mennesker. Ammoniak dampe irriterer slimhinder og luftveje og kan føre til kroniske
sygdomme, ligesom det kan påvirke reproduktion og ydelse negativt. Værst er fordampningen når der skal renses ud, men også i det
daglige opleves de skadelige dampe som en meget stram lugt, der generer øjnene og luftvejene. Forebyggelse af ammoniakdampe sker
gennem god hygiejne i stalden.
Vira, Bakterier og svampesporer
Udover at binde de skadelige ammoniakdampe, dræber Staldren® bakterier, vira og svampe i strøelsen.
Udvikling af støv med skadelige toxiner i strøelsen mindskes ved anbefalet brug af Staldren®.
Fluer
Staldren® hæmmer udvikling af larver fra fluer og mider. Sørg derfor at drysse godt ud på fugtige områder, i hjørner og langs kanter,
hvor larverne ellers kan have ro til at udvikle sig.

Generel anvendelse af Staldren® og Halamid
• Brug som udgangspunkt en god nævefuld Staldren® (50-100g) pr. m².
• Virkningen af Staldren® i brug aftager efter et par dage, og bør derfor gentages jævnligt.
• Virkningen af Halamidopløsning aftager efter en uge og hurtigere hvis det bliver beskidt. Skift derfor mindst én gang pr uge.
Indgang
• Vask hænder. Desinficer hænder med Hand Des ved indgang og mellem bokse.
• Gå gennem støvlebad med 2 % Halamid eller ren Staldren®, inden du går ind i stalden og mellem bokse.
• Ved sygdomsudbrud, kan du med fordel lave støvle/tøjskifte og håndesinfektion før og efter tilsyn af syge dyr.
Læmmeboksen
• Rengør Læmmeboksen grundigt. Vask med sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid mens boksen er fugtig.
• Når boksen er tør strøs med Staldren®. Herefter fyldes boksen med frisk strøelse. På toppen af den friske strøelse drysses
endnu et lag Staldren®.
• Drys Staldren® ovenpå strøelsen, langs kanter og på fugtige pletter dagligt sålænge får og lam er i boksen.
• Staldren® drysses imellem hver læmning, således at de nye lam/kid får den bedst mulige start på livet
• Desinficer fodtøj og hænder inden indgang i læmmeboks og mellem håndtering af hvert får/lam.
• Da Staldren® er pH neutralt kan det drysses direkte på fårets yver.
I dybstrøelse stalde
• Drys med Staldren® på hele gulvfladen før halm tildeles. Staldren® drysses på halm ved hvert nyt lag.
Malkestalden
• Desinficer arealer med 2-3 % Halamid efter endt vask.
• Brug en opløsning med 0,3 % Halamid i Glycerin eller pattedyp til pattedesinfektion.
• Malkeudstyr desinficeres med 0,3-0,5 % Halamid opløsning. Skylles efter med rent vand.
Foderbordet/gange
• Gange og foderborde strøs jævnligt med Staldren® for at minimere risiko for smittespredning med maskiner, dyr og fodtøj.
Vandrør og drikkevand
• Halamid kan anvendes til desinfektion af vandrør (0,5 %), samt med 20 ppm i drikkevandet.
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