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Mniejsza ilość – większa skuteczność
Proszek do dezynfekcji ProfiDry poprawia klimat chlewni
Systematyczne sprzątanie, mycie oraz
dezynfekcja są podstawą redukcji
czynników chorobotwórczych we wszystkich etapach produkcji zwierzęcej.
Szczególnie ważne jest zachowanie
warunków higieny w gospodarstwach
produkujących prosięta. Już w pierwszych dniach życia można zatroszczyć
się o redukcję strat prosiąt. Na pierwszy
plan wysuwają się wysoki status
higieniczny w kojcach porodowych
i dopracowany system zarządzania produkcją prosiąt ssących.
Brudne, wilgotne, śliskie legowiska dla
prosiąt stanowią duży problem, gdyż
stwarzają optymalne warunki rozwoju
dla bakterii chorobotwórczych i zwiększają niebezpieczeństwo odniesienia
różnych obrażeń. Wilgotna podłoga
sprzyja ślizganiu i powstawaniu otarć.
Otwarte rany z kolei to uchylona furtka
dla paciorkowców (streptokokoza)
i innych patogenów.

W celu poprawy warunków panujących
w chlewni zaleca się stosowanie
w takich gospodarstwach proszków
dezynfekujących.
Proszek do dezynfekcji ProfiDry
W Instytutcie ISF Schaumann
Forschung stworzono proszek do
dezynfekcji o nazwie ProfiDry.

Charakteryzuje go niezwykle wysoka
zdolność wiązania wody. ProfiDry
pochłania wilgoć, zapewniając suche
i bezpieczne podłoże, zmniejszając
w ten sposób niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń i zasiedlanie się
bakterii chorobotwórczych. ProfiDry
znajduje zastosowanie także w kojcach do krycia i w poczekalniach.

1 Wysoka zdolność wiązania wody ProfiDry (po prawej) w porównaniu do
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Mniejsza ilość – większa skuteczność
Testy porównujące dotychczasowe
proszki (rys.1) potwierdzają wysoką
zdolność wiązania wody produktu
ProfiDry. Stosując rzadziej ProfiDry
aniżeli
inne środki do dezynfekcji,
możemy uzyskać ten sam efekt. Ilość
potrzebna na 1m2 może być wyraźnie
zredukowana (rys.2).
ProfiDry należy rozsypać bezpośrednio
na podłoże w zasiedlonych lub
niezasiedlonych budynkach inwentarskich w ilości 40-60g/m2.

ProfiDry

Dalsze korzyści

i mazaniu się podłoża, co powodowało
ślizganie.
ProfiDry nie zawiera komponentów
obciążających środowisko i zagrażających miejscowej lokalizacji jak np.
miedź i cynk, dzięki czemu nie
oddziałuje negatywnie na procesy
biogazowe.
Proszek do dezynfekcji ProfiDry nie
zastąpi klasycznych środków do
dezynfekcji, stanowi jednak bardzo skuteczne uzupełnienie ich działania,
poprawiając warunki higieny i klimatu
w chlewni.

Inną zaletą stosowania ProfiDry jest
redukcja amoniaku, co wpływa na
lepszy klimat w chlewni i bezpośrednio
optymalizuje mikroklimat dla prosiąt.
Eteryczne olejki wspierają to działanie.
Zawarte w produkcie mineralne nośniki
posiadają aktywne pH i w ten sposób
ProfiDry o wartości pH 3 silnie ogranicza
rozwój chorobotwórczych bakterii (np.
Clostridium perfringens, E.coli,
salmonella, gronkowce). Świadomie
zrezygnowano z dodatku w postaci alg,
aby uniknąć powstawaniu skorupy
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• posiada wysoką zdolność
wiązania wody,
• zmniejsza zanieczyszczenie
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bakteriami i poprawia powietrze
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• minimalizuje ryzyko ślizgania się,
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• uzupełnia działanie innych
środków dezynfekujących.
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