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Det effektive tørhygiejnemiddel
Staldren® er et Dansk produkt, gennemtestet af internationalt anerkendte laboratorier. Og
bruges i dag som hygiejnemiddel verden over.
Staldren® er skånsom overfor sine omgivelser, og har en veldokumenteret effekt, på de
hyppigst forekomne bakterier og svampesporer.(se dokumentation)
Staldren® er fosfatfrit, og PH-neutralt, således at den ikke svider/ætser gulv og
staldinventar, og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud hvilket kan give anledning
til sprækker som igen er indgangsvej for bakterier og leder til infektioner og sygdom. Al brug
af handsker er overflødig.
Staldren® binder ammoniak til et stade hvor dyr og mennesker kan færdes I stalden uden
lugtgener og åndedrætsbesvær.
Staldren® absorberer fugt og væde, og er derfor særlig virksom i stalde med høj
luftfugtighed.
Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en
sundere besætning.
Staldren® kan anvendes til alle husdyr, og er uundværlig i forbindelse med professionelt
dyrehold.
Staldren® skader hverken mennesker eller dyr.

Anvendelse
Staldren® strøs med En håndfuld(50-100g) pr. m2 2 gange om ugen er nok til at opretholde et
tørt og sundt staldklima.
Ved særligt fugtige stalde eller sygdomsramte stalde anbefales det at anvende Staldren®
hyppigere.
Ved tvivl eller problemer kontakt os endelig, vi sidder måske inde med erfaringer der kan
hjælpe dig videre.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.
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Staldren
Til grise
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Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt
bakterier og svampesporer.
Staldren® til grise bruges som følger :
I Farestien : Før faring spredes Staldren® i hele stien. Brug en god nævefuld(50-100g) pr.
m². Efter faring bruges Staldren® 3 dage i træk. Der efter 2 gange om ugen indtil fravænning.
Koncentrer Staldren® bag ved soen, omkring krybben, og i smågrisehulen, samt andre fugtige
steder i stien. Det er her bakterierne trives.
I fravænningsstien bruges Staldren® 3 dage i træk, derefter 2 gange om ugen.
Sørg for at ramme hvilearealet, samt de fugtige steder i stien.
I slagtesvinestien bruges Staldren® 1 – 2 gange om ugen. Det giver et bedre miljø og har en
klar dæmpende virkning på smittetrykket.
Ornestalde, løbestalde og drægtighedsstalde spred Staldren® i hele stien. Brug en god
nævefuld(50-100g) pr. m².
I sygestien andvendes Staldren® dagligt på hele gulvarealet.
I udleveringsrum/modtagestald anvendes Staldren® på hele gulvarealet både før og efter
udlevering/modtagelse, for at mindske risikoen for smitte.
I tomme stalde kan Staldren® med fordel fordeles ud med blæser, da komponenter i
Staldren® har en god effekt på vira.
Ved kontinuerlig brug af Staldren® opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden
reduceres, og derved får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® leveres i sække á 10 og25 kg.
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Staldren
Til kvæg og kalve
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Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt,
bakterier og svampesporer.
Staldren® til kvæg og kalve bruges som følger :
Strø en god nævefuld(50-100g) pr. m² 2 gange om ugen. Dette vil virke kraftigt
smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold eller ved sygdomsudbrud
forøges mængde og hyppighed (daglig).
I bindestalden strøs Staldren® i bagerste del af lejet, hvor fugtighed giver mulighed for at
visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal, og derved bl.a. forårsage
yverbetændelse og forskellige klovlidelser.
I sengestalden bruges Staldren® som nævnt ovenfor, men I bredere båse hvor køerne kan
vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere(hele båsen behandles).
I dybstrøelsestalden bruge Staldren® 1 gang om ugen med en god nævefuld (50-100g)pr. m².
I den rengjorte kælvningsboks drysses Staldren® over hele gulvarealet således at boksen er
desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, til sidst tilsættes Staldren® igen over hele
arealet. Dette foretages mellem hver kælvning, således at de nyfødte kalve kælves i et så rent
miljø som muligt. Dette forebygger infektionssygdomme, hos såvel køer og kalve.
Til kalveboksen bruges Staldren® 2 gange om ugen med en god nævefuld(50-100g)pr. m².
Sørg for at ramme kanterne af boksen, hvor fluerne huserer. Ved diarréudbrud bruges
Staldren® hver dag, indtil udbruddet er overstået.
Ved kontinuerlig brug af Staldren® opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden
reduceres og derved får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.
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Til heste
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Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt
bakterier og svampesporer.
Staldren® er med sin udtørrende, og svampedræbende effekt med til at mindske tilfælde af
porøse hove, og sur stråle.
Ved sur stråle behandles med Staldren® direkte under hoven
Staldren® til heste bruges som følger :
Efter udmugning spredes Staldren® på hele gulvarealet med ca. 1-3 håndfulde (50-100g)pr.
m2 således at gulvfladen tørrer ud og ammoniak lugten minimeres.
Strøelse tilsættes i boksen og Staldren® drysses langs kanterne således at flueæg og fluelarver
udtørres.
Staldren® bruges efterfølgende på fugtige steder og hvor strøelsen skiftes. 2-3 gange om ugen
drysses Staldren® langs kanterene i boksen, for at vedligeholde den udtørrende effekt på æg
og fluelarver.
I den rengjorte foleboks drysses Staldren® over hele gulvarealet således at boksen er
desinficeret, herefter tilsættes ren og frisk strøelse. Til sidst tilsættes Staldren® igen over hele
arealet, således at nye føl foles i et så rent miljø som muligt. Dette forebygger
infektionssygdomme hos såvel hoppe og føl.
Ved kontinuerlig brug af Staldren® opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden
reduceres, og derved får et godt velduftende staldmiljø til glæde for både hest som rytter.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.
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Staldren
Til fjerkræ
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Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt
bakterier og svampesporer.
Staldren® til æglægningshøns bruges som følger:
Staldren® bruges I redekasserne inden nye høns indsættes. Drys et lille lag i hver redekasse
ca. en håndfuld(50-100g). Spred Staldren® på hele gulvfladen (ca. 100g m²), det svarer til 1
stk. 25kg sæk pr. 250 m² gulvflade.
Tilstræb at bruge Staldren® 1 gang om ugen i redekasserne samt på hele gulvfladen, således
at miljøet hele tiden er på et højt niveau. Det vil sige at bakterier bekæmpes, ammoniak
bindes og fugt absorberes. Således at trædepudeskader minimeres.
Staldren® er blandt andet meget virksom overfor Salmonella og Camphylobacter
bakterier.(se dokumentation)
Staldren® i slagtekyllinge huse:
I et 1500m2 tomt rengjort kyllingehus, spredes 75 kg Staldren®(50 g.pr.m2)enten med blæser
eller med spredevogn. Herefter strøs med strømateriale, ovenpå strømaterialet tilsættes 50 kg
Staldren®. Herefter indsættes kyllingerne, og der strøs 50 kg Staldren®med spredevogn 1
gang om ugen indtil slagtning. Ved fugtigt staldmiljø, eller problemer med bakterier forøges
mængden af Staldren®.
Andvendes blæser i det tomme kyllingehus vil Staldren® også have en god effekt på vira.
Staldren® er PH-Neutral, hvilket betyder, at den er meget skånsom overfor omgivelserne.
Bl.a. hønsenes fødder og æggeledere. Staldren® støver minimalt, den er let at sprede, og giver
en behagelig lugt i stalden.
Ved kontinuerlig brug af Staldren® opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden
reduceres, og får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.
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Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt
bakterier og svampesporer. Ved brug af Staldren® reduceres vækstbetingelserne for flue- og
loppelarver
Staldren® til mink bruges som følger :
Ved klargøring af redekasserne før fødselsperioden drysses Staldren®(ca. 50-100g) under
rusen for at sikre et tørt og rent miljø.
Hvis der bruges fødeindsats drysses Staldren® på og under klodsen
Hvis det er nødvendigt at rense halmen/høvlspåner ud af redekassen tildeles rusen Staldren®
igen. Brug Staldren®1-3 gange om ugen på de fugtige områder af hvalpenetterne, for at sikre
et tørt miljø, jo før vil hvalpene nå¨ud til drikkeniplerne.
Hvis der opstår problemer med fedtede hvalpe, bruges Staldren® hver dag på hvalpene, i
redekassen og på tævens patter, indtil angrebet er overstået.
Efter hvalpene er sat ud, tildeles Staldren® med jævne mellemrum, hvorved
vækstbetingelserne for bakterier og skadedyr reduceres.
På de fleste tidspunkter er der gode muligheder for at udvikle bakterier og skadedyr i de lune
redekasser, det er derfor vigtigt at forebygge med kontinuerlig brug af Staldren®, det vil også
reducere det generelle smittetryk på farmen, så der sikres en høj sundhed.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.
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Til Får og Geder
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Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt,
bakterier og svampesporer
Staldren® til får og geder bruges som følger:
I læmmeboksen : læmmeboksen rengøres, Staldren® tilsættes over hele gulv arealet. 1-2
gode håndfulde(50-100g) pr. m2 således at hele arealet er dækket af Staldren®. Herefter
drysses halm, og Staldren® tilsættes igen med 1-2 håndfulde (50-100g)pr. m2. sørg for at
drysse godt ud i kanterne, således at flueæg og fluelarver udtørres.
Staldren® drysses imellem hver læmning, således at de nye lam/kid får den bedst mulige start
på livet.
I dybstrøelse stalde: drysses Staldren® med en god håndfuld(50-100g) pr. m2 på hele
gulvfladen før halm tildeles. Staldren® drysses på halm ved hvert lag.
Ved kontinuerlig brug af Staldren® opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden
reduceres og derved får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker..

Staldren leveres i sække á 10 og 25 kg

Lantmannen Analycen MS
CVR nr. 17 14 86 72
Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75
94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37
www.analycen.dk

Bilag til analysecertifikat vedrørende prøve nr. DKE 016078-06
og DKE 007477-06
Metode:
4 g Staldren opløses i 5 ml fysiologisk natriumklorid opløsning. Staldren opløsningen og en kontrol uden
Staldren (9 ml fysiologisk saltvand) inokuleres med hver 1 ml bakterie eller svampe suspension.
Blandingerne opbevares aerobt/anaerobt/mikroaerofilt afhængig af krav til atmosfære. Opbevares ved
rumtemperatur. Antallet af bakterier bestemmes efter 1 time henholdsvis 2 døgn.
Resultat:

E. coli 0157
Aspergillus niger
ATCC 16406
Clostridium
perfringens ATCC
13124
Streptococcus uberis
ATCC 9927
Salmonella
typhimurium ATCC
25241
Staphylococcus aureus
ATCC 25923

Staldren
1 time
<10CFU/ml

2 døgn
<10 CFU/ml

Kontrol uden Staldren
1 time
2 døgn
140 mio CFU/ml
>200 mio CFU/ml

<100 CFU/ml

<100 CFU/ml

150.000 CFU/ml

500.000 CFU/ml

<100 CFU/ml

<10 CFU/ml

20 mio CFU/ml

1,9 mio CFU/ml

<10 CFU/ml

<10 CFU/ml

43 mio CFU/ml

1,9 mio CFU/ml

<10 CFU/ml

<10 CFU/ml

>10mia CFU/ml

>1 mia CFU/ml

<10 CFU/ml

<10 CFU/ml

100 mio CFU/ml

1, 2 mia CFU/ml

10 CFU/ml

1500 CFU/ml

6 mio CFU/ml

<10 CFU/ml

6 mio CFU/ml

>10 mio CFU/ml

40CFU/ml

4,2mioCFU/ml

36mioCFU/ml

Streptococcus suis
<10 CFU/ml
serovar nr. 7
C ampylobacter jejuni <10 CFU/ml
ATCC 29428
Klebsiella pneumoniae 40 CFU/ml

