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Staldren® Green ir pulverveida higiēnisks produkts, kas plaši iedarbojas pret 
mitrumu, smakām, baktērijām un sēnīšu sporām.

• Staldren® Green ir Dānijā ražots produkts, kas pārbaudīts starptautiski atzītās  
laboratorijās.

• Staldren® Green ir pierādīta nekaitīga ietekme uz apkārtējo vidi un dokumentēta 
ietekme biežāk sastopamo baktēriju un sēnīšu sporu izplatīšanās novēršanā (skatīt 
dokumentāciju 7 lpp).

• Staldren® Green ir bez fosfātiem, kā arī pH neitrāls, tādējādi nebojājot grīdas un kūts 
aprīkojumu, un vēl svarīgāk – tas nesausina dzīvnieku maigo ādu, kā rezultātā novērš 
ādas plaisu rašanos, kurās varētu vairoties baktērijas un radīt dažādas infekcijas un 
slimības. Arī cimdu lietošana nav nepieciešama.

• Staldren® Green uzsūc amonjaku, tādējādi cilvēkiem un dzīvniekiem nodrošinot  
atvieglotu pārvietošanos pa telpām, nejūtot smaku un elpošanas grūtības.

• Staldren® Green absorbē mitrumu un drēgnumu, tādējādi tas ir ļoti piemērots telpās 
ar augstu gaisa mitruma līmeni.

• Staldren® Green dezinficē un attīra kūts vidi, samazina lipīgo slimību izplatību,  
tādējādi nodrošinot veselu ganāmpulku.

• Staldren® Green var lietot visās dzīvnieku fermās un tas ir nepieciešams jebkurā  
profesionālā lopkopības jomā.

Līdz ar nepārtrauktu Staldren® Green lietošanu iespējams sasniegt vislabākos rezultātus, 
jo infekciju izplatība tiek visu laiku samazināta, tādējādi iegūstot patīkami smaržojošu 
vidi novietnēs, kas ir labvēlīga gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. 

Staldren® Green ir minimāli putekļi, tas ir viegli izkaisāms un nodrošina svaigu un 
patīkamu smaržu kūtīs.

Staldren® Green var iegādāties 10 kg, 15 kg vai 25 kg maisos, vai uz paletēm ar 10, 20, 40 
vai 66 maisos.
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Staldren® Green liellopiem un grūsnām 
govīm 
Staldren® Green lietošana liellopu un grūsnu govju kopībā 
ir šāda:
Divas reizes nedēļā izkaisiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta 
uz kvadrātmetru. Tas spēcīgi iedarbosies, īsā laikā samazinot 
infekciju risku. Īpaši mitros apstākļos vai slimību laikā produkts 
jālieto biežāk (katru dienu) un koncentrētā veidā.

Aizgaldos: Piesietās turēšanas aizgaldos Staldren® Green jāizkaisa aiz silēm, kur 
mitrums pieļauj dažādu baktēriju un sēnīšu vairošanos lielos daudzumos, tādējādi 
pieļaujot mastīta un dažādu nagu slimību izplatību.

Naktsguļas aizgaldos Staldren® Green jālieto tāpat kā aprakstīts iepriekš, bet lielākos 
aplokos, kur govis var brīvi apgriezties, iespējams ir nepieciešams to lietot koncentrētā 
veidā (jāapstrādā visa grīda).

Aizgaldos ar biezākiem pakaišiem nepieciešams izkaisīt kārtīgu sauju (50-100g) 
Staldren® Green uz kvadrātmetru vienu reizi nedēļā.

Iztīrītā  atnešanās novietnē Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu, lai dezinficētu 
aizgaldus. Pēc tam jāizkaisa svaigi un tīri pakaiši, beigās atkal pārkaisot visu virsmu 
ar Staldren® Green. Tas jādara starp atnešanās reizēm, lai nodrošinātu teļu atnešanos 
iespējami tīrākā vidē. Šāda rīcība novērš infekciju izplatību gan govīm, gan teļiem. 
Pārliecinieties, ka tiek apkaisīti arī aizgaldu stūri, kuros parasti vairojas mušas. 
Diarejas infekcijas gadījumā Staldren® Green jālieto katru dienu, līdz slimības 
uzliesmojuma beigām.
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Staldren® Green cūkām 
Staldren® Green lietošana sivēnkopībā ir šāda:
Atnešanās novietnes: Pirms atnešanās Staldren® Green 
jāizkaisa pa visām ejām. Ņemiet kārtīgu sauju (50-100g) 
produkta uz kvadrātmetru. Pēc atnešanās lietojiet Staldren® 
Green trīs dienas pēc kārtas. Pēc tam lietojiet divas reizes nedēļā 
līdz atšķiršanai. Koncentrētu devu Staldren® Green izkaisiet aiz 
sivēnmātēm, ap silēm un sivēnu novietnēs un citās mitrās vietās. 
Tajās visbiežāk vairojas baktērijas.

Atradināšanas novietnēs nepieciešams lietot Staldren® Green trīs dienas pēc kārtas, 
pēc tam divas reizes nedēļā. Pārliecinieties, ka tiek izkaisītas atpūtas zonas un citas 
mitrās vietas.

Kautuvēs Staldren® Green nepieciešams lietot 1 -2 reizes nedēļā. Tas nodrošinās labāku 
vidi un novērsīs infekciju izplatīšanos.

Slimo dzīvnieku aizgaldos Staldren® Green jākaisa katru dienu pa visu grīdu.

Kuiļu novietnēs, aplokos un cūku atnešanās aizgaldos Staldren® Green jāizkaisa pa 
visām ejām. Ņemiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmetru.

Atnešanās telpā/pieņemšanas novietnē Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu 
pirms un pēc atnešanās, lai samazinātu infekciju rašanās iespējamību.

Tukšās novietnēs iespējams izkliedēt Staldren® Green ar ventilatora palīdzību, 
tādējādi ļaujot Staldren® Green sastāvdaļām iznīdēt vīrusus. 
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Staldren® Green mājputniem 
Staldren® Green lietošana putnkopībā ir šāda:
Dējējvista: Staldren® Green tiek lietots gatavos būros, kuros tiks 
ievietoti jaunie cāļi. Plānā slānī izkaisiet apmēram vienu sauju 
(50-100g) produkta pa būri. Izkaisiet Staldren® Green pa visu 
grīdu (apm. 100g uz kvadrātmetru), kas atbilst vienam 25kg 
maisam uz 250 kvadrātmetriem grīdas virsmas. Centieties lietot 
Staldren® Green 1 reizi nedēļā perēšanas būros, kā arī pa visu 
grīdu, lai vienmēr nodrošinātu augstas kvalitātes apstākļus. 
Tādējādi tiks ierobežota baktēriju izplatība, amonjaks tiks nomākts un mitrums 
uzsūkts, un kāju un nagu slimību izplatība samazināta.

Kautuvēs: Uz 1500 kvadrātmetru platību jāizkaisa 75 kg Staldren® Green (50 g. uz 
kvadrātmetru) ar ventilatora vai izkliedētāja palīdzību. Pēc tam telpa jāizkaisa ar 
pakaišiem, kam pa virsu jāizkaisa 50 kg Staldren® Green. Pēc tam ievietojiet cāļus un 
visu telpu atkārtoti izkaisiet ar 50 kg Staldren® Green katru nedēļu līdz kaušanai. 
Mitrākā vidē, kā arī pie paaugstinātas baktēriju izplatības, Staldren® Green 
koncentrācijas līmenis ir jāappaaugstina. Arī tukšo vistu novietņu regulāra 
izsmidzināšana ar Staldren® Green labvēlīgi ietekmē vidi. Staldren® Green ir PH neitrāls, 
kas nozīmē nekaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī uz vistu kājām un nagiem.

JORENKU Staldren   Green®  
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Staldren® Green zirgiem
Staldren® Green lietošana zirgkopībā ir šāda:
Ragvielas puves gadījumā Staldren® Green tiek izbārstīts tieši 
zirgiem zem kājām.

Kad stallis piemēslots, Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu, 
apmēram 1-3 saujas (50-100g) uz kvadrātmetru, lai grīda izžūtu 
un samazinātos amonjaka smaka. Steliņģi jāizkaisa ar pakaišiem 
un to stūri ar Staldren® Green, lai mušu oliņas un kāpuri izžūst. 
Mitrās vietās un pēc pakaišu nomaiņas Staldren® Green jālieto 
šādi: 2-3 reizes nedēļā Staldren® Green jāizkaisa gar steliņģa stūriem, lai nodrošinātu 
mušu oliņu un kāpuru izžūšanu. 

Iztīrītos steliņģos Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu, lai to dezinficētu, un pēc tam 
jāizklāj svaigi pakaiši. Beigās atkārtoti izkaisiet Staldren® Green pa visu grīdu, lai 
nodrošinātu pēc iespējas tīrāku vidi kumeļiem. Tas nodrošinās infekcijas slimību 
ierobežošanu gan ķēvēm, gan arī kumeļiem.

JORENKU Staldren   Green®  
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Staldren® Green aitām un kazām
Staldren® Green lietošana aitu un kazu kopībā ir šāda:
Jēru aizgaldos: jēru aizgaldos Staldren® Green tiek izkaisīts 
apmēram 1-2 saujas (50-100g) uz kvadrātmetru pa visu grīdu tā, 
lai visa virsma tiktu noklāta. Pēc tam jāizkaisa pakaiši un atkal 
1-2 saujas (50-100g) Staldren® Green uz kvadrātmetru, 
pārliecinoties, ka visi stūri iz izkaisīti, lai novērstu mušu oliņu un 
kāpuru vairošanos. Staldren® Green jāizkaisa katras atnešanās 
laikā, lai jēriem nodrošinātu vislabāko dzīves sākumu.

Aizgaldos ar bieziem pakaišiem: Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdas virsmu 
apmēram viena kārtīga sauja (50-100g) uz kvadrātmetru. Staldren® Green tiek izkaisīts 
katrā kārtā. Staldren® Green ir pulverveida higiēnisks produkts, kas plaši iedarbojas 
pret mitrumu, smakām, baktērijām un sēnīšu sporām.

JORENKU Staldren   Green®  
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Result Staldren® Green Kontrole bez Staldren® Green
1 stunda 2 dienas 1 stunda 2 dienas

E. coli 0157 <10 CFU/ml <10 CFU/ml 140 Mio. CFU/ml >200 Mio. CFU/ml

Aspergillus niger
ATCC 16406

<100 CFU/ml <100 CFU/ml 150.000 CFU/ml 500.000 CFU/ml

Clostridium perfringens
ATCC 13124

<100 CFU/ml <10 CFU/ml 20 Mio. CFU/ml 1,9 Mio. CFU/ml

Streptococcus uberis
ATCC 9927

<10 CFU/ml <10 CFU/ml 43 Mio. CFU/ml 1,9 Mio. CFU/ml

Salmonella typhimurium 
ATCC 25241

<10 CFU/ml <10 CFU/ml >10 Mia. CFU/ml >1 Mia. CFU/ml

Staphylococcus aureus
ATCC 25923

<10 CFU/ml <10 CFU/ml 100 Mio. CFU/ml 1, 2 Mia. CFU/m

Streptococcus suis
serovar nr. 7

<10 CFU/ml 10 CFU/ml 1.500 CFU/ml 6 Mio. CFU/ml

C ampylobacter jejuni
ATCC 29428

<10 CFU/ml <10 CFU/ml 6 Mio. CFU/ml >10 Mio. CFU/ml

Klebsiella pneumoniae 40 CFU/ml 40 CFU/ml 4,2 Mio. CFU/ml  36 Mio. CFU/ml

JORENKU Staldren   Green®  

9. pielikums analīžu sertifikātam  Test. nr. DKE 016078-06 un 0074-06

Metode:
4 g Staldren® Green tika iejaukti 5 ml fizioloģiskā nātrija hlorīda šķīdumā. Staldren® 
Green šķīdumā un kontroles šķīdumā bez Staldren® Green (9 ml fizioloģiskais NaCl 
šķīdums) katrā tika inokulēts 1ml baktēriju vai sēņu suspensija. Šie maisījumi tikai 
turēti aerobos, anaerobos, mikroaerofīlos apstākļos (atkarībā no baktēriju vai sēņu 
īpatnībām) istabas temperatūrā. Baktēriju daudzums tika mērīts pēc vienas stundas un 
divām diennaktīm. 
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JORENKU Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeje    
+45 56 21 40 70         jorenku@jorenku.dk


