Hygiejne og smittebeskyttelse
- med Staldren® i hestestalden
Ammoniak og andre skadelige dampe i hesteboksen
Ammoniak i hestestalden er skadeligt for både dyr og mennesker. Ammoniak dampe irriterer slimhinder og luftveje og kan føre til
kroniske sygdomme. 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®, Halamid og Hand-Des
• 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.
• Brug Hand-Des efter håndtering af din hest og især inden du rører ved mad, drikkevarer og mobiltelefon.
• Brug Hand-Des i forbindelse med inseminering og ved håndtering af føl.
• Opløst Halamid mister effekten efter maks. en uge.
Boks/Løsdrift
• Rengør grundigt boksen/løsdriften, og sørg for at det er helt tørt inden du fordeler strøelsen.
• Hvis boksen/løsdriften var meget snavset, er det en god ide at behandle arealet med Halamid i en 0,5 % opløsning, så du er
sikker på, at arealet er desinficeret, inden du strøer med Staldren ® og strøelse.
• Når der er et jævnt lag Staldren® i bunden af boksen, kommer du strøelse i bunden af boksen, og derefter et fint drys Staldren®
over hele strøelsen, og boksen/løsdriften er klar til brug
• Staldren® kan sagtens anvendes i en boks, hvor der allerede er strøet. Du strøer da på fugtige steder og langs kanterne.
Staldren er ugiftigt for din hest, og der sker ikke noget ved at den spiser af halm, hvor der er lidt Staldren® på.
• I det daglige fjerner du den gødning du kan komme til. Fugtig strøelse fjernes eller dækkes med et lag Staldren®, inden du
lægger ny strøelse ind.
• Koncentrer tildeling af Staldren® på fugtige steder, langs kanter og hjørner, op ad væggene, samt under vandkoppen og hvis du
har en hest der urinerer gentagne gange et bestemt sted.
• Ved at sikre Staldren® imellem lagene af strøelse, sikrer du luftkvaliteten, hvis hesten vælger at rode op i strøelsen, og når der
skal renses ud.
• Sørg for at der ikke er heste i stalden når du bundrenser, og åbn døre og vinduer, så der er en god ventilation.
Foleboksen
• Rengør foleboksen grundigt efter hver foling. 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 tyndt lag Staldren®.
• Drys Staldren® ovenpå strøelsen, langs kanter og på fugtige pletter dagligt sålænge hoppe og føl er i boksen.
Hestens hove
• Ved sur stråle, kan du vaske strålen med en 2 % opløsning Halamid
Muk
•

Har din hest tendens til Muk, kan du med fordel gnide benene ind i Staldren® når den kommer fra fold.

Ringorm
• Områder med Ringorm kan med fordel rengøres med en 2 % Halamidopløsning.
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