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Halamid®

Desinfektion til fjerkræ
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I professionel fjerkræproduktion med mange fjerkræ øges risikoen for sygdomme.
Stalde, udstyr og lastbiler som ikke er rengjorte, og desinficerede ordentligt er
årsagen til overførsel af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.
Den fremragende effektivitet af Halamid imod bakterier og virusser hos fjerkræ er
testet og godkendt af flere laboratorier, og ved forsøg i marken.
Halamid dækker alle områder i fjerkræproduktionen, hvor du har brug for at
desinficere (Stalde, udstyr, køretøjer og fodbade.) Halamid bruges ved at sprøjte
eller forstøve og for at fjerne biofilm.
Halamid et unikt produkt
- Bredt aktivitets spektrum
- Ingen tæring af materialer
- Let og alsidig i brug
- Let bio nedbrydeligt
- Ingen risiko for udvikling af resistente mikroorganismer
Effektivitet
Halamid er effektiv imod de fleste bakterier og virusser, der er relaterede til
produktion af fjerkræ. Her nævnes nogle få, men listen er lang:
Bakterier
-Enterbakterier
-E-coli
-Listeria
-Pseudomonas sp
-Salmonella sp
-Staphylococcus Aureus
-Streptococcus Faecalis

Virusser
- Aviær Influenza
- Aviær Reo Syge
- Celo Virus
- Newcastle Syge
- Gumboro Syge
- Bronkitis Infektion
- Bursitis Infektion
- Falsk Fugle Pest
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Anbefalet koncentration
Område
Overflade desinfektion i
stalde ved forstøvning
Desinfektion af køretøjer
Støvlebad
Desinfektion af vandsystem
Til kontinuerligt
drikkevandsdesinfektion
Æg desinfektion

m2

Koncentration Bemærkninger
2-3%
40-50ml/m3
1%
2%
0,5%
Til 100 liter
doseringsvand
tilsættes 1 kg
0,3%

Stald højde
x

m2

x
Stald højde

x

Spredeudstyr til Halamid
Motorblæser:
Til både vådog tørdesinfektion

x

Fornyes ca. 2 gange/uge
Rens efterfølgende med rent vand
Doseringspumpe med doseringsvand
indstilles til 2% blanding
Se anvendelse på næste side.

Faktor V
0,045
Faktor H
0,00135

Vandforbrug i liter
=
Halamidforbrug i kg
=

Hygiejnemåtter
60x90 cm og 180x90 cm
Anvendes hvor støvledesinfektion er nødvendig.
Måtten fyldes med vand
tilsat Halamid.
Vandet skiftes mindst 2
gange pr uge og efter behov.
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Generelle desinfektions regler
Husk altid inden du desinficerer, at rengøre
grundigt, for at sikre det bedste resultat.
Rengøres der ikke ordentligt, mindsker skidt
og organiske stoffer desinfektionens virkning.
Start at skrabe ud og fjerne gødning m.m.
Rengør med vand eller sæbeopløsning.
Herefter desinficeres med anvist
Halamidopløsning.

Desinfektion af lastbiler
Transporten med lastbiler fra gård til gård er
en stor risiko for overførslen af sygdomme.
Derfor er det vigtigt at sikre sig at
køretøjerne er ordentlig desinficeret (inklusiv
hjulene) før ankomst til gården.
Halamid er specielt godt at bruge da det ikke
tærer på materialer og da produktet er aktivt
selv ved lave temperaturer.

Overflade og stald desinfektion
Ved tomme stalde, rengør grundigt og
desinficer med Halamid opløsningen, der
påføres ved at spraye eller forstøve. Halamid
fjerner biofilm.
Ved sprayning dækkes hele overflade
området. (inklusive vægge og loft)

Vandsystem desinfektion
Rent drikkevand er en vigtigt parameter for
dyrenes velvære.
Når staldene er tomme føres en opløsning på
0,5% Halamid igennem vandsystemerne i 30
min. Hvorefter der skylles med rent vand.

Vandrensningsventil og fjernelse af biofilm
Når stalden er udstyret med en
vandrensningsventil, desinficeres stalden
med Halamid opløsningen ved hjælp af
fjernelse af biofilm igennem
vandrensningsventilen. Dette er bevist ikke
bare at være effektivt, men også nemt at
tilføre, samt økonomisk i brug.
Støvlebad
Et støvlebad skal placeres ved indgangen i
hver bygning og alle skal bruge det. Badet
fornyes efter behov, dog mindst 2 gange om
ugen.

Æg desinfektion
Udrugnings æg desinficeres med Halamid:
Rengør, skyld, 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
FORBRUGSÆG IKKE ER TILLADT

