Hygiejne og smittebeskyttelse
- med Staldren® i fjerkræstalden
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.
• Da Staldren® er arbejdsmiljøvenligt kan du strø uden brug af handsker, dog anbefales det at bruge støvmasker når du anvender
Staldren® i forbindelse med Motorblæser.
Bekæmpelse af blodmider i alle staldsystemer
• Da Staldren® har en korrekt pH-værdi i forhold til hud og fjerdragt, kan det med fordel anvendes til støvbadning.
med fordel anvendes til støvbadning.
Derved tager fjerkræet Staldrenen med sig rundt, og utøj vil ikke sætte sig i fjerkræ badet i Staldren®.

Formateret: Skriftfarve: Mørkegrå

Indgang
• Skift fodtøj og tøj, og vask hænder. Desinficer hænder med Hand Des.
• Gå gennem støvlebad med 2 % Halamid eller ren Staldren®, inden du går ind i stalden.
Æglæggerstald
• Rengør stalden og vask med sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid og udtør stalden.
• Gulvarealerne strøs med Staldren®. Strøelsen fordeles over guldarealet og herefter tildeles atter et lag Staldren®.
• Når hønsene har lært at gå op i staldsystemet, strøs gulvarealet ca. 2 gange/ uge med Staldren®. Hvis strøelsen ikke er
homogen, kan det være nødvendigt at strø med Staldren® oftere. Denne indsats betyder at bakterier bekæmpes, ammoniak
bindes og fugt absorberes, således at trædepudeskader minimeres.
• Tilstræb at bruge Staldren® 1-2 gange om ugen i redekasserne
Opdrætsstald og slagtekyllingestald
• Rengør stalden og vask med sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid og udtør stalden.
• Anvend motorblæser til at blæse Staldren® godt ud i alle hjørner, kanter og sprækker. Når Staldren® støvet har lagt sig strøs
endnu et lag Staldren®. Der anvendes Vinkspreder langs vandstrengene, hvor der nemt bliver vådt.
• Strø med Staldren® oven på strøelsen et par gange om ugen for at sikre den er tør og homogen, så bakterier bekæmpes,
ammoniak bindes og fugt absorberes, således at trædepudeskader minimeres .
• Har fjerkræet adgang til udendørs arealer, strøs Staldren® ved udgangshullerne. Der kan opstilles lave kar eller rammer ved
udgangshullerne, der fyldes med Staldren® efter behov.
Mobil hønsestald/hytte
• Rengør hytten og vask. Desinficer med Halamid og udtør hytten. Gulvet strøs med Staldren®
• Rederne strøs med en god håndfuld Staldren®. Hvis du har manuel indsamling af æg, strøs rederne efter indsamling, efter
behov. Når Hønsene har lært at sidde på pindene, kan gulvet tildeles lidt mere strøelse.
• Da hønsene har adgang til udearealer, skal gulvet løbende være dækket med Staldren®. Strø 3-4 gange/ ugen.
Ægdesinfektion
• Udrugnings æg desinficeres med Halamid: Rengør, skyl, desinficer og tør. For at forhindre at æggeskallen absorberer Halamid
opløsningen, skal temperaturen for hvert trin skal være et par grader højere end det foregående trin: Vask æggene med en
vaskemiddelopløsning på 30ºC, rens med rent vand på 35ºC og dyp så ægget i 3 min. i en Halamid opløsning på 0,3% på 40ºC.
Herefter tørres æggene. Vær opmærksom på at desinfektion af forbrugs æg ikke er tilladt.
Vandrør og drikkevand
• Halamid kan anvendes til desinfektion af vandrør (0,5 %), samt med 20 ppm i drikkevandet.
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