Hygiejne og smittebeskyttelse
- med Staldren® i kvægstalden
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
• Skift fodtøj (og evt. tøj) og vask hænder. Desinficer hænder med Hand Des.
• Gå gennem støvlebad med 2 % Halamid eller ren Staldren®, inden du går ind i stalden.
• Ved sygdomsudbrud, kan du med fordel lave støvle/tøjskifte og håndesinfektion før og efter tilsyn af syge dyr.
Sengebåse /Bindestald
• Staldren® strøes på det faste leje, hvor fugtighed kan give grobund for at bakterier og svampe, der kan forårsage
yverbetændelse og klovlidelser
• Strø Staldren® på overfladen uanset om du anvender måtte eller sand, ca. 2 gange om ugen.
• Ved måtte, kan Staldren® mikses med den øvrige strøelse.
• Ved beskidte sengebåse øges dosering og hyppighed indtil der er opnået en passende tørhed.
Dybstrøelse, ungdyr og goldkøer
• Staldren® spredes ca. 2 gange ugentlig ovenpå strøelsen. Vær særlig opmærksom på fugtige pletter i strøelse og omkring
drikkeautomater, hvor dosis skal øges for at forebygge vækst af bakterier og svampe.
Kælvningsboksen
• Rengør Kælvningsboksen grundigt efter hver kælvning. Vask med sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid mens boksen er fugtig.
• Når boksen er tør strøs med Staldren®. Herefter fyldes kælvningsboksen 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 kalv og ko er i kælvningsboksen.
Kalveboksen/hytten
• Når en boks/hytte er tom. Rengør boksen/hytten med vand og sæbe. Desinficer med 2-3 % Halamid.
• Når boksen/hytten er tør fordeles Staldren® i bunden. Fordel strøelse ovenpå. Derefter drysses med endnu et lag Staldren®
oven på strøelsen samt på sider og kanter af inventaret.
• I det daglige drysses med Staldren® 2-3 gange ugentligt på strøelse, fugtige pletter og langs kanter.
• Ved diarré udbrud anvendes Staldren® hver dag i boksen / hytten, indtil det er overstået.
• Ved flytning af kalve skal du være obs. på smittekilder undervejs. (F.eks. gødning, syge dyr m.m.)
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.
Klovbad
• Læg Hygiejnemåtten med klovbad et sted hvor køerne går forbi til og fra malkestalden. Brug 1 % opløsning med Halamid.
Vandrør og drikkevand
• Halamid kan anvendes til desinfektion af vandrør (0,5 %), samt med 20 ppm i drikkevandet.
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