Hygiejne og smittebeskyttelse
- med Staldren® i svinestalden
Generel anvendelse af Staldren®
• Brug som udgangspunkt en god nævefuld Staldren® (50-100g) pr. m².
• Virkningen af fugtig Staldren aftager efter et par dage, og bør derfor gentages jævnligt.
Forrum/adgang
• Har besøgende og medarbejdere overholdt karantæne?
• Tøjskift? Håndvask/desinfektion? Bad?
• Medbringes mobiltelefoner? Andet udstyr? Hvordan sikres mod smitte? Tør af med Hand-Des på serviet.
Gangarealer ved farestalde, smågrise og slagtesvin
• Tilse altid de yngste grise først. Tilse altid de syge grise til sidst.
• Overvej hånddesinfektion/støvledesinfektion imellem afsnit og imellem stier.
• Staldren® strøs ud i et tyndt lag på gangarealer et par gange ugentligt, for at mindske risikoen for at smitte bæres rundt.
Drægtighedsstald og løbestald
• Spred Staldren® i hele stien et par gange ugentligt, - både for at holde bakterieniveauet nede, men også for at binde skadelige
ammoniak- og svovldampe.
• Sørg for rene lejer, da beskidte lejer giver skadelige dampe og grobund for bakterier, som kan fremme infektioner.
• I dybstrøelse bør fugtige områder overstrøes med Staldren® inden der strøes med halm.
• Ved inseminering er høj hygiejne et must. Sørg for at soen/polten er ren bagpå og desinficer dine hænder med Hand-Des inden
hver inseminering.
Farestald
• Inden indsættelse af dyr spredes Staldren® i hele farestien. Evt. med en Vink- eller motorspreder.
• Efter faring spredes Staldren® i 3 dage i træk på fugtige områder og langs kanter og revner. Derefter tildeles Staldren® 2 gange
om ugen indtil fravænning. Koncentrer Staldren® bag ved soen, omkring krybben, i smågrisehulen samt på andre fugtige steder
i stien. Det er her bakterierne trives.
Fravænningsstalden
• I fravænningsstien bruges Staldren® ved indsættelse i 3 dage i træk, derefter 2 gange om ugen. Sørg for at ramme hvilearealet,
samt de fugtige steder i stien.
Slagtesvinestalden
• I slagtesvinestalden bruges Staldren® 1 – 2 gange om ugen. Det giver et bedre miljø, og har en klar dæmpende virkning på
smittetrykket, samt på de skadelige dampe. Brug Staldren® og lidt foder på rengjort areal, hvis svinene har vendt stien.
Ved udlevering/indleveringsramper m.m.
• Læg evt. Staldren®, der hvor du er nødt til at gå ud på en rampe el. lign. Træd da op i Staldrenen idet du går ind udefra.
Vask og desinfektion af stalde
• Vask stalden grundigt med sæbe og skyl derefter godt af.
• Desinficer med Halamid.
• Lad stalden tørre.
• Spred Staldren® på alle flader, som dyrene kan komme i berøring med. Anvend evt. en motorblæser eller en Vinkspreder.
Vandrør og drikkevand
• Halamid kan anvendes til desinfektion af vandrør, samt i drikkevandet.
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