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BIOASEKURACJA
NA FERMIE ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

PREPARATY MYJĄCE
ALKATECH – silnie zasadowy preparat do mycia pianowego i namaczania. 
Usuwa najbardziej uporczywe osady. Do gruntownego mycia używać w stężeniu 
5%. Do zalewania poideł – stężenie 3%

FOAMTECH ALKA – bezpieczny preparat do mycia pianowego i namacza-
nia. Stosować do mniej zabrudzonych powierzchni i do mycia ręcznego. Używać 
w stężeniu 3%

GRUNTOWNE MYCIE FERMY – schemat postępowania
1. Zebranie obornika i omiatanie – na tym etapie staramy się usunąć jak naj-

więcej materii organicznej; jest to podstawa dla dalszych zabiegów mycia 
i dezynfekcji

2. Mycie pianowe – dokładnie pokryć pianą wszystkie powierzchnie wiat: klatki, 
kotniki, konstrukcje, dachy, posadzki itp. Po upływie 15-20 minut należy spłu-
kać wszystkie myte powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Podczas mycia szcze-
gólną uwagę zwrócić na trudno dostępne miejsca.

3. Opalanie – po zakończeniu spłukiwania należy opalić wszystkie klatki i siatki 
palnikiem. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek pozostałości sierści czy odchodów.

4. Namaczanie – zdemontować kotniki i klatki; umyć je jeszcze raz oddzielnie zanurzając w wannach w roztworze środka myjącego na przynajmniej 
15 minut. Spłukać dokładnie wodą.

5. Karmiarki, kasty, zbiorniki i inny sprzęt – rozmontować a następnie dokładnie umyć roztworem środka myjącego – pianowo i zanurzeniowo

6. Poidła – zalać środkiem myjącym na 24 h a następnie przepłukać dokładnie wodą

7. Pomieszczenia gospodarcze i socjalne – dokładnie umyć wszelkie powierzchnie. Zutylizować wszystko co było używane w trakcie produkcji: ubra-
nia, obuwie, szmaty, wycieraczki, maty, szczotki, mopy, ręczniki itp. 

DEZYNFEKCJA FERMY – schemat postępowania
1. Poidła – linie pojenia zalać 3% roztworem środka OXIDAN SPECIAL 150. Zalane linie pozostawić na 24 godziny następnie spuścić 

wodę. Tą czynność powtarzamy 2 razy.

2. Karmiarki – po dokładnym umyciu należy je złożyć i zalać zbiornik karmiarki 2% roztworem środka OXIDAN 
SPECIAL 150. Wąż podający włożyć do zbiornika i włączyć pompę. Mycie w takim układzie zamkniętym 
wykonać przez około 30 min. Czynność tą powtórzyć 3 razy za każdym razem spuszczając brudną wodę i na-
pełniając zbiornik karmiarki świeżym roztworem. Na koniec dezynfekować także powierzchnie zewnętrzne 
karmiarki.

3. Siatki, cegły, wkłady, drobny sprzęt – przygotować w wannie 3% roztwór środka OXIDAN SPECIAL 150. 
Zanurzyć wszystkie demontowalne elementy na 1 minutę następnie wyjąć i pozostawić do wyschnięcia.

4. Wiaty – umyte wiaty zdezynfekować metodą natryskową. Dezynfekować naprzemiennie środkami o róż-
nym pH – OXIDAN SPECIAL 150 (2%) i ACTICIDE BAC 50 (3%) – zaleca się wykonać 4 opryski.
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DEZYNFEKCJA FERMY – schemat postępowania c.d
5. Magazyny, hale, pomieszczenia socjalne – dezynfekować przy użyciu 

zamgławiacza termicznego lub elektrycznego ulv. Do dezynfekcji użyć 
środka VIROPOL w ilości 1 l na każde 1000 m³.

6. Teren fermy oraz teren przyległy – co najmniej 3 razy zdezynfekować 
teren wewnątrz fermy i jego otoczenie spryskując wszystkie powierzch-
nie 2% roztworem OXIDAN SPECIAL 150. Opryski należy wykonywać 
po wywiezieniu obornika, w trakcie mycia fermy oraz przed zasiedle-
niem. Dodatkowo przy bezwietrznej pogodzie teren poddać zamgławia-
niu środkiem VIROPOL.

7. Przed zasiedleniem fermy dokonać ostatecznej dezynfekcji dróg wjaz-
dowych bram i bezwzględnie samochodów które będą wjeżdżały na te-
ren fermy. Na bramach wjazdowych wyłożyć maty dezynfekcyjne i nasączyć je 2% roztworem środka FTALOXID. Na wejściu na fermę również 
rozłożyć maty dezynfekcyjne przechodnie w celu dezynfekcji obuwia.

OXIDAN SPECIAL 150 – silna dezynfekcja utleniająca na bazie 15% kwasu nadoctowego. Szerokie spektrum biobójcze, 
szybkie i skuteczne działanie w niskich temperaturach. Stężenie robocze 2% – metoda natryskowa.

ACTICIDE BAC 50 – mocno skoncentrowane czwartorzędowe sole amonowe. Szerokie spektrum biobójcze i wydłużone 
działanie. Stężenie robocze 3% – metoda natryskowa oraz zamgławianie (1 litr na 1000 m³).

VIROPOL – preparat z aldehydem glutarowym o szerokim spektrum biobójczym Zalecany do zamgławiania (1 litr 
na 1000 m³) i oprysku 2%.

FTALOXID – bezpieczna dezynfekcja (utleniacze) w trakcie hodowli. Zalecany do mat dezynfekcyjnych oraz profilaktycz-
nych oprysków. Stężenie 1-2%

Wysokiej jakości ściółka wiórowa:
– aseptyczna
– wolna od pyłów i metali
– wysokie zdolności absorpcyjne
– neutralizacja amoniaku
– higieniczne środowisko

Dezodoryzacja i osuszanie:
– redukcja amoniaku
– neutralizacja odorów
– ogranicza rozwój insektów
– wysokie zdolności absorpcyjne
– lepszy komfort stada

PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE

DOBROSTAN I HIGIENA W TRAKCIE HODOWLI:

MATY DEZYNFEKCYJNE


