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A hatékony száraz fertőtlenítő termék
A Staldren® elismert nemzetközi laboratóriumok által alaposan bevizsgált dán higiéniai
termék, amelyet világszerte használnak.
A Staldren® kíméletes a környezethez, ráadásul kellő mértékben bizonyított, hogy hatással
van a leggyakoribb baktériumokra és gomba spórákra. (Kérjük, olvassa el
dokumentációnkat)
A Staldren® foszfátmentes és pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nem oldja fel/és nem lazítja
fel a padlózatot vagy állásokat, és ennél is fontosabb, hogy nem szárítja ki az állat vékony
bőrét, ami baktériumos fertőzés vagy betegség táptalaját jelentő horzsolásokat és vágásokat
okozhat. Nincs szükség kesztyű viselésére a Staldren® termékkel végzett munka során.
A Staldren® olyan mértékben köti meg az ammóniát, hogy mind az emberek, mind az állatok
az erős szag és légzési nehézségek nélkül dolgozhatnak.
A Staldren® felszívja a párát és nedvességet, és ezért főleg magas páratartalmú állásokban
használatos.
A Staldren® fertőtleníti és tisztítja az istálló környezetét, csökkenti a fertőzöttséget, ezáltal
pedig egészségesebbek lesznek az állatok.
A Staldren® valamennyi háziállatnál használható, és a hivatásos állattenyésztők alapvető
eszköze.
A Staldren® nem káros az emberek vagy állatok számára.
Használati utasítás:
Staldren® Egy maroknyi terméket (50,100 g) kell m2-enként kiszórni hetente kétszer a
termelőegység megfelelő és egészséges légkörének fenntartásához.
Nagyon nedves feltételek vagy erős fertőzés esetén ajánlatos gyakrabban kiszórni a
Staldren® terméket.
Amennyiben kételyei vagy problémái vannak, forduljon hozzánk. Hasznos
tapasztalatainkkal segíthetünk Önnek.
A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.
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Sertések számára
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A Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását
nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.
Amikor a Staldren® terméket sertésekhez használja fel, az alábbiakat javasoljuk:
Elletőben: Elletés előtt a Staldren® termékkel az egész sertésólat be kell szórni. Használjon
egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m2-enként. Elletés után 3 egymást követő napon
használja a Staldren® terméket. Ezután elválasztásig hetente kétszer használja. A hatás
fokozása érdekében használja a Staldren® terméket a koca mögött, a fekhely körül és a
malacok részében, illetve a sertésól egyéb nedves területein. Ezeken a helyeken szaporodnak
a baktériumok.
A válogató ólban használja 3 egymást követő napon a Staldren® terméket, majd hetente
kétszer.
Ne feledje kezelni a pihenő területet, valamint a nedves területeket a sertésólban.
A vágó sertésólban használja hetente egyszer vagy kétszer a Staldren® terméket. Ezzel jobb
környezetet biztosít, és jelentősen csökkenti a fertőzöttséget.
A fedező vagy vemhes koca ól minden részére szórja e a Staldren® ® terméket. Használjon
egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m2-enként.
A beteg állat ólban naponta használja a Staldren® terméket a teljes padlóterületen.
A feladó/átvevő területeken használja a Staldren® terméket a teljes padlózaton, az állatok
feladása/érkezése előtt és után egyaránt a fertőzésveszély csökkentése érdekében.
Az üres istállókban a Staldren® fúvó berendezéssel előnyösen szórható ki, mivel a Staldren®
komponensei nagyon jó hatással vannak a vírusokra.
A Staldren® folyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel
mindenkor csökkenti a fertőzöttséget, és ezáltal megfelelő, kellemes szagú sertésólat érhet el,
ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvező.

A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.
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Szarvarmarhák és borjúk számára
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A Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását
nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.
Az alábbiak szerint használja a Staldren® terméket szarvasmarhákhoz és borjúkhoz:
Hetente kétszer szórjon ki egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m2-enként. Ez nagyon
gyorsan és hatékonyan csökkenti a fertőzést. Nagyon nedves feltételek vagy fertőzés
kialakulása kezdetén a mennyiséget és gyakoriságot napi rendszerességre kell növelni.
Az állásokban a Staldren® terméket a box hátuljára kell szórni, ahol a nedvesség bizonyos
baktériumok szaporodását okozhatja, és a gombák nagyszámban, rohamosan terjedhetnek, és
többek között tőgygyulladást illetve különböző patabetegségeket okozhatnak.
A box állásokban a fentiek szerint használja a Staldren® terméket, a széles boxokban
azonban, ahol a tehenek meg tudnak fordulni, több termék használatára lehet szükség. (Az
egész boxot kezelni kell)
Száraz almos/szalma almos állásokban/boxokban hetente egyszer használjon egy jó
maroknyi (50-100 g) Staldren® terméket m²-enként.
A megtisztított ellető boxban szórja körbe a padlóterületet a Staldren® termékkel az egész
box fertőtlenítése érdekében. Ettől kezdve tiszta és friss almot használjon, végül pedig ismét
szórjon ki Staldren® terméket a teljes terület kezelésére. Ezt minden elletés között el kell
végezni, hogy az újszülött borjú a lehető legtisztább környezetbe kerüljön. Ezzel megelőzi a
fertőző betegségek kialakulásának lehetőségét mind a tehén, mind a borjú esetében.
A borjú boxban hetente kétszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) Staldren® terméket
m²-enként. Ügyeljen arra, hogy a boksz sarkait/széleit kezelje, mert ott telepednek meg
rendszerint a legyek. Hasmenés esetén naponta használja a Staldren® terméket, amíg a
betegség meg nem szűnik.
A Staldren® folyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, ami annak
köszönhető, hogy a lehetséges fertőzés mindenkor csökken, és ezáltal tetszetős, kellemes
szagú istálló környezet biztosítható, ami mind az állatok, mind az ember számára előnyös.
A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.
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A Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását
nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.
Szárító és gombaölő hatásával a Staldren® segít a porózus pata betegségek és a patairha
gyulladás csökkentésében.
A patairha gyulladást közvetlenül a paták alatti kell a Staldren® termékkel kezelni.
A lovak esetében a Staldren® termék az alábbiak szerint használatos.
Az istálló kitakarítása után a Staldren® terméket a padlózat teljes területére rá kell szórni, kb.
1-3 tele marokkal (50-100 g) m2-enként, hogy a padlófelület kiszáradjon, az ammóniaszag
pedig minimálisra csökkenjen.
Az almot a lóboxba kell tenni, és a Staldren® terméket úgy kell a szélek mentén kiszórni,
hogy a légypeték és lárvák kiszáradjanak.
A Staldren® terméket ezután a nedves helyeken kell használni, illetve ott, ahol az almot
hetente 2-3 alkalommal cserélik, a Staldren® terméket a box széle mentén kell kiszórni a
petékre és légylárvákra kifejtett szárító hatás fenntartása érdekében.
A kitakarított csikóboxokban a Staldren® terméket a teljes padlózatra kell kiszórni a box
fertőtlenítése érdekében, utána pedig tiszta és friss almot kell lerakni. Végezetül a Staldren®
terméket újra ki kell szórni a teljes területre, hogy az új csikó a lehető legtisztább
környezetben legyen. Ezzel megakadályozhatók a fertőző betegségek mind a kanca, mind a
csikó esetében.
A Staldren® folyamatos használatával érhetők el a lehető legjobb eredmények annak
köszönhetően, hogy a fertőzöttség folyamatosan csökken, és ezáltal kellemes, friss illatú
istálló környezet biztosítható mind a lovak, mind a lovasok számára előnyös módon.

A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.

®

Staldren
Baromfik számára
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A Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását
nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.
Staldren® tojótyúkok számára, amelyet az alábbi módon kell használni:
A Staldren® terméket a fészekrakó boxban kell használni, mielőtt az új tyúkok a kifutóra
kerülnek. Szórjon egy kevés, kb. 1 maroknyi (50-100 g) mennyiséget mindegyik fészekrakó
boxba. Szórja a Staldren® terméket az összes felületre (kb. 100 g m²), ez 1 x 25kg zsákot
jelent 250 m² padlóterületenként.
Hetente Egyszer használja a Staldren® terméket a fészekrakó boxokban, valamint a teljes
padlóterületen, hogy a körülmények mindig a lehető legmagasabb szinten biztosíthatók
legyenek. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok kiirthatók, az ammónium megköthető, a
nedvességtartalom pedig felszívható, így minimálisra csökken a tojások sérülése.
A Staldren® többek között a Salmonella és Campylobacter baktériumok ellen nagyon
hatékony termék. (Lásd a dokumentációt)
A Staldren® a vágóépületben:
Egy 1500 m2 üres és tiszta csirkeólban szórjon szét 75 kg Staldren® (50 g/m2) terméket fúvó
berendezéssel vagy szórógéppel. Ha a területet “mélyalom” borítja teljesen, akkor 50 kg
Staldren® terméket kell ennek a tetejére rakni. Ezután kell a csirkéket az épületbe vinni, és 50
kg Staldren® terméket kell kiszórni szórógéppel hetente egyszer a tyúkok levágásáig. Nagyon
nedves környezet vagy bacterium problémák esetében a Staldren® mennyiségét növelni kell.
Ha fúvó berendezést használ üres csirkeépületben, akkor a Staldren® a vírusok ellen is jó
hatású.
A Staldren® pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nagyon kíméletes a környezethez, mind a
tyúkok lába, mind a tojásrakás szempontjából. A Staldren® csekény mértékű porral jár, és
könnyen kiszórható, illetve kellemes szagot ad a tyúképületben.
A Staldren® folyamatos használatával érhetők el a lehető legjobb eredmények, mivel a
fertőzés mértéke folyamatosan csökken, és kellemes szagú csirkeépület biztosítható, ami
mind a tyúkok, mind az emberek számára előnyös.

A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.
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Nyérc számára
A J.N. Jorenku terméke
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A Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását
nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen. A Staldren® használata rontja a
legyek és légylárvák szaporodási feltételeit.
A nyérc esetében a Staldren® termék az alábbiak szerint használatos.
A fialási időszak előtt a fészekrakó boxok előkészítésekor szórjon ki Staldren® (kb. 50-100 g)
terméket az egyes ketrecek alá a száraz és tiszta környezet érdekében.
Ha fialtató ketrecet használ, szórjon Staldren® terméket a tartókra és azok alá.
Ha el kell távolítani a szalmát/faforgácsot a fialtató ketrecből, akkor a ketrecet ismét kezelni
kell a Staldren® termékkel. Hetente 1-3 alkalommal használja a Staldren® terméket a kölyök
hálók nedves területein a biztonságos és száraz környezet érdekében, így hamarabb tanulják
meg a kölykök a szopóka használatát.
Ha probléma adódik a zsíros, csupasz bőrű kölykökkel, használja naponta a Staldren®
terméket mindegyik kölykön a fészekrakó boxban illetve az anya emlőjén, amíg a fertőzés
meg nem szűnik.
A kölyök eltávolítása után rögtön és rendszeresen kell használni a Staldren® terméket, hogy a
baktériumok és paraziták szaporodási feltételei romoljanak.
Gyakran vannak jó feltételek ahhoz, hogy baktériumok és paraziták fejlődjenek a meleg
fészkekben. Ezért nagyon fontos ezt megelőzni a Staldren® folyamatos használatával. Ezzel
egyúttal a gazdaság egészének általános fertőzöttsége is csökken, így magasabb általános
egészségügyi szint érhető el.

A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.
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Juhok és kecskék számára
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A Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását
nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.
Staldren® A juhok és kecskék esetében az alábbiak szerint használatos:
Az ellető boxban: Az ellető boxot alaposan ki kell takarítani, a Staldren® terméket a teljes
padlóterületre ki kell szórni 1-2 maroknyi (50-100 g) mennyiségben m2-enként, hogy a teljes
padlófelületet borítsa a Staldren®. Ezután a padlót szalmával kell fedni, és Staldren® terméket
kell ismét kiszórni 1-2 maroknyi mennyiségben. (50-100 g)/m2. Ügyeljen arra, hogy a por
minden sarokba és élbe bekerüljön, hogy a légypeték és lárvák kiszáradjanak.
A Staldren® terméket úgy kell kiszórni a lécek között, hogy az újszülött bárány a lehető
legjobb létfeltételek közé kerüljön.
Mélyalmos akolban: szórjon ki Staldren® terméket egy jó maroknyi (50-100 g)
mennyiségben a teljes padlófelületre a szalmaalom lerakása előtt. Staldren® terméket kell a
rétegek tetejére szórni.
A Staldren® folyamatos használatával érhetők el a lehető legjobb eredmények, mivel a
fertőzés mértéke folyamatosan csökken, és ezáltal kellemes szagú akol környezet
biztosítható, ami mind az állatok, mind az emberek számára előnyös.

A Staldren® terméket 10 vagy 25 kg-os zsákokban szállítjuk.
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9. melléklet a DKE 016078-06 és 0074-06 vizsgálatszámú elemzési tanúsítványhoz
Módszer:
4 g Staldrent kell 1 ml fiziológiai nátrium-klorid oldatban feloldani. A Standren oldat és egy Standren
nélküli kontrollanyag (9 ml fiziológiai sóoldat) lett beoltva minden egyes 1 ml baktérium vagy
gomba szuszpenzióba.
A keverékeket aerob/anaerob/mikroaerofil feltételek alatt kell tartani a környezeti igényektől függően. Az
oldatot szobahőmérsékleten kell tartani. A baktériumennyiséget 1 óra és 2 nap után kell megállapítani.
Eredmény:

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 óra
<10CFU/ml

2 nap
<10 CFU/ml

Kontrollanyag Standren nélkül
1 óra
2 nap
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 40CFU/ml

