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Zaščitite živali in povečajte donose.
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CID LINES  
Vaš dobavitelj dodane vrednosti
CID LINES je Belgijsko podjetje ustanovljeno leta 
1988. Poslanstvo podjetja je s pomočjo inova-
tivnih rešitev na področju higiene zagotavljati 
varno hrano »od vil do vilic«. 
CID LINES razvija in proizvaja čistila, biocidne in 
veterinarske proizvode za kmetijstvo, živilsko- 
predelovalno industrijo in za transportna 
sredstva.  Identiteta podjetja temelji na treh 
močnih vrednotah: poslovnost, varnost in osebni 
odnos. 

V akreditiranih laboratorijih specializirani kemiki, 
inženirji in farmakologi razvijajo in neprestano 
izboljšujejo formulacije in procese. V proizvodnji 
in pri zagotavljanju kakovosti sledijo 
najzahtevnejšim standardom (ISO 9001:2000 in 
GMP Pharma).

CID LINES ima podjetja na Poljskem, v Franciji, 
Španiji, Veliki Britaniji, na bližnjem vzhodu in na 
Kitajskem ter izvaža v več kot 80 držav sveta in na 
5 kontinentov. Prepoznavnost in priznanost 
podjetja širom sveta je zagotovilo za kvaliteto in 
donosnost. Povečevanje čred in gostote živali 
povečuje tudi tveganje za pojav izbruhov 
bolezni. Biološka varnost in higiena bosta vedno 
pomembnejši pri povečevanju donosnosti na 
kmetiji. 
Številne študije, poskusi in testiranja so jasno 
pokazali, da je preventiva ekonomsko bolj 
upravičena od zdravljenja. CID LINES ponuja 
rešitev s svojim programom BIOLOŠKE 
ZAŠČITE (Bioprotection), ki zagotavlja varno 
hrano na vaši kmetiji in povečuje vaše donose.
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Spoznajte, kaj 
preventiva 
lahko naredi 
za vas.
Prašičereja je dinamičen sektor, ki je v 
zadnjih letih doživel velikanske 
spremembe. Globalizacija je omogočila, 
da svinjina na naš krožnik lahko prihaja od 
kjerkoli. Po drugi strani pa potrošniki 
kupujejo drugače, kot so včasih. Prednost 
pred lokalnim mesarjem dajejo supermar-
ketom, kjer lahko izbirajo med številnimi 
proizvodi. 

Strogi pogoji prodajnih verig so 
prašičerejcem stanjšali marže in jih prisilili, 
da povečajo črede in prihranijo s pomočjo 
ekonomije obsega.  Trend neprestanega 
povečevanja kmetij pomeni, da so proiz-
vodnji stroški in optimiranje učinkovitosti 
proizvodnje postali ključni trendi v 
sodobni prašičereji. 

Da bi lahko optimirali proizvodnje stroške, 
morajo prašičerejske kmetije narediti vse, 
da bi dosegle visok zdravstveni status, ker 
le tako lahko stroški preprečevanja 
bolezni ostanejo pod nadzorom. To lahko 

Pathogen Free) svinj na kmetiji, a veliko 
lažje z vpeljavo sinhroniziranih skupin 
živali in z uvedbo primernega programa 
biološke zaščite na kmetiji. Ta program 
mora pokrivati vse potencialne vektorje 
prenosa na sodobni prašičerejski kmetiji. 

CID LINES je zato razvil popoln program 
biološke zašite, da bi pomagal kmetom 
povečati donose in zaščititi čredo.

      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     

 .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     

CID LINES si pridržuje pravice, da brez predhodnega opozorila spremeni produkte. Vsi omenjeni 
proizvodi niso registrirani v vseh državah. Za nasvet vprašajte lokalnega zastonika za CID LINES. 
Kontaktirajte ga tudi, če želite dobiti dodatne informacije o proizvodih: tehnične liste, varnostne 
liste, kataloge…

V Sloveniji CID LINES zastopa podjetje Animalis, d.o.o.. Pokličite nas za več informacij o predstav-

 

      .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .

'Biocid uporabljate varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.'

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana

5 31 659 804t./f.: m:01 242 5 30, 0 , 040 304 180
,e: info@animalis.si www.animalis.si

animalis.siskype:
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P=1-(1-p)n , majhno tveganje, ki se 1000x
ponovi, postane veliko tveganje!

Zunanja biološka 
varnost 

 

Biološka varnost ni ciljanje na enega ali dva 
možna vektorja in upanje, da ste se usmerili v 
prava dva. Biološka varnost pomeni kontroliranje 
in usmerjenost v številne majhne kritične točke.
 
Zunanja biološka varnost so vsi ukrepi, s katerimi 
si prizadevamo, da povzročitelji bolezni ne bi 
vstopili v populacijo ali v skupino živali, kjer še 
niso prisotni.

Da resno ocenite, kako veliko tveganje predstav-
lja določena pot kontaminacije za farmo (npr. 
dostava krme, vstop vozila na farmo, gibanje 

ljudi po kmetiji, itn), morate upoštevati tudi, 
kako  pogosto se to na kmetiji dogaja. Z drugimi 
besedami: kolikokrat letno obstaja tako tveganje. 
Resnično tveganje lahko izrazimo z naslednjo 
verjetnostno formulo: P = 1-(1-p)n. Kjer je p 
(tveganje, da pride po neki poti do prenosa) = 0,1 
%. Verjetnost, da bo po tej poti res prišlo do 
kontaminacije na kmetiji je 1 proti 1000! N (število 
dogodkov, kolikokrat se to letno zgodi) = 50. 
Torej je to zelo majhno tveganje prisotno teden-
sko. 

Resnično tveganje za kontaminacijo kmetije po 

4,88%!
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Higiena obuval in rokHigiena obuval in rok

 

 » Kickstart

 › Pakiranje: 10 L

 » Keno™sept G

 › Pakiranje: 0,5 - 1 - 5 L

1. umazani škornji

2. sprani z vodo

3. razkuženi

Vir: ILVO

Razkuževanje obuval in higiena rok sta dva izmed najbolj zanemarjenih in pozabljenih ukrepov na kmetijah - 
čeprav gre za hitra, enostavna in poceni ukrepa za preprečevanje prenosa bakterij.   
Majhen napor, ki je potreben, bi resnično moral postati rutinski med kmeti in delavci na kmetiji. Nove študije so 
ponovno dokazale, da obuvala na kmetiji predstavljajo pomembno tveganje za navzočnost Salmonelle (19,7%! 
Prev. Vet Med., 2011).

Če so razkužilne kopeli zadostno uporabljane in postavljene na prava mesta, so dober dodatni ukrep za 
izboljšanje biološke varnosti na kmetiji. Poleg tega prisotnost kopeli za obuvala poveča pozornost osebja in 
obiskovalcev za biološko varnost na kmetiji (Amass et al., 2000; Pritchard, 2003)

Idealno razkužilo za rotiranje. To peroksidno 
razkužilo zelo hitro deluje (v nekaj sekundah) 
in je idealno za kopeli za obuvala in za 
razkuževanje objektov za živali. Je zelo 
prijazno okolju! 
Kickstart je testiran in registriran širom sveta 
(EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA, ...). Je popol-
noma biorazgradljiv in dovoljen tudi v 
ekoloških rejah.

Dezinfekcijsko in mehčalno alkoholno milo v obliki gela. Certi�cirano za 
kmetijstvo in za živilsko predelovalno industrijo. Odobreno v skladu z 
normami EN 1040 in EN 1500 (deluje v eni minuti). 
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Transport, nakladalne rampe, odstranjevanje 
poginulih živali
Transport, nakladalne rampe, odstranjevanje 
poginulih živali

-

Prašičereja je industrija na kolesih. Zato je ključnega pomena, da brez izjem poskrbimo za razkuževanje vozil, ki 
vstopajo in izstopajo na kmetijo (nove živali, gnojnica, krma, vozila v klavnico, obiskovalci…) Idealen je sistem 
za čiščenje kamionov, vendar je lahko tudi ročno razkuževanje z 0,5% raztopino Virocida enako učinkovito.

Po oddaji kadavrov se priporoča temeljito 
čiščenje in razkuževanje prostora ali posode za 
kadavre. Zaradi lastne higiene in varnosti pri 
manipulaciji s poginulimi živalmi vedno nosite 
rokavice.
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 » Virocid®

Najmočnejše razkužilo na svetu. 

 
» Virocid, ki ga pršimo, 0,5% (1:200) 0,0019 ppm
 

» Virocid, ki ga penimo, 0,5% (1:200) 0,0016 ppm
 

 › Pakiranje: 1L - 10L

Virocid - Prašiči
Bakterije

Brachyspira hyodysenteriae EN 1276 (0.25%)

Clostridium perfringens EN 1276 (0.50%)

Escherichia coli EN 1276 (0.25%), NFT 72 301 (0.25%), T72-300 AY (0.25%), T72-300 ED (0.25%), 
T72-190 ENG (0.25%), T72-190 Nl (0.50%), EN 13697 (0.50%), EST (0.25%),AOAC Ab
Dhabi (0.25%), ISO 22196:2007 (0.10%), AOAC UDT (0.25%)

Klebsiella pneumoniae AOAC UDT (0.25%)

Mycoplasma hyopneumoniae AOAC UDT (0.25%)

Pasturella multocida AOAC UDT (0.25%)

Staphylococcus aureus EN 140 fr (0.50%), EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), T72-300 AY (0.25%), T72-300 
ED (0.25%), T72-190 ENG (0.25%), T72-190 Nl (0.50%), NFT 72 301 (0.25%), EST 
(0.25%), AOAC UDT (0.25%), CIRLAM SDP(thaw) (1.00%), CIRLAM SDP+paper 
(0.50%), DVG Böhm (0.125%), DVG Böse (0.50%), EN 13697 (0.50%), AOAC UdmBa-
sic (0.25%), AOAC Abu Dhabi (0.25%)

Staphylococcus hyicus EN 1656 (0.25%)

Streptococcus suis AOAC UDT (0.25%)

Kvasovke in plesni

Aspergillus fumigatus EN1650 (0.50%), EST Nl (0.50%), EST ENG (0.25%), AOAC Fungi (0.50%)

Virusi

Virus slinavke in parkljevke VIROCID FMD Eng (0.10%), NFT 72-180 (0.50%), Tehnični dosje FMD (0.50%), 
Nacionalni inštitut za veterinarske raziskave (0.10%)

H1N1 Influenca A (Mexican Flu) US EPA 40 (0.25%)

H5N1 Influenca H5N1 - test Kitajska (0.08%), US EPA 40 (0.25%), Use-dilution test AOAC (0.25%) 

Prašičja kuga AFNOR NFT 72-180 (0.10%), AFNOR 86081 (0.25%), AFNOR (0.25%)

Virus prašičje vezikularne 
bolezni (SVDV)

EN 14675 (0.50%)

Virus vezikularnega stomatitisa 
(VSV) 

EN 14675 (1.50%)

Virus Aujeszkyjeve bolezni AFNOR (0.25%), AOAC (0.25%)

Virus Afriške prašičje kuge ASFV 2011 (0.50%)

PRRS EPA 810.2100 (0.25%)

Prašičji Circovirus EPA 810.2100 (0.50%), EPA 810.2100 (1.00%)

Virocid je ekstremno koncentrirano razkužilo s sinergistično sestavo 4 aktivnih 
substanc.  Virocid se že vrsto let uspešno uporablja pri preventivi in boju proti številnim 

H1N1… Virocid je idealen tudi pri boju proti zoonozam, ki so povezane s hrano, kot so 
kampilobakterioza,  kolibaciloza in salmoneloza.  Je presenetljivo učinkovit pri zelo 
nizkih razredčitvah (0,25- 0,5%) proti vsem mikroorganizmom: bakterijam, virusom, 
glivicam in sporam.

Poleg tega ima Virocid dolgo rezidualno 
aktivnost in ga lahko nanašamo na različne 
načine (s pršenjem, (vročim) zamegljevan-
jem, penjenjem) na površine, v dezbariere, 
vozila in opremo. Testiran in registriran je 
širom sveta (EN, AFNOR, DEFRA, DVG, 
EPA…). 
Baktericidni, virocidni, fungicidni in sporo-
cidni učinek Virocida je edinstven in je varen 
za ljudi, živali in za okolje. Virocid ustreza 
zahtevam o maksimalni izpostavljenosti ( 
MEL – maximum exposure limit). MEL je 
merilo za varno uporabo sredstva in ščiti 
ljudi, ki ga uporabljajo, pred tveganji pri 
delu s kemičnimi sredstvi.  Po teh merilih je 
maksimalna dovoljena izpostavljenost 0,05 
ppm po 15 minutah. Vrednosti za Virocid pa 
so:

Več informacij o Virocidu lahko najdete na: 
www.virocid.com
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-

Notranja 
biološka varnost

 

Biološka zaščita na prašičerejski kmetiji zajema 
vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja za 
vnos in širjenje infekcijskih agensov in za ohrani-
tev zdravih prašičev. Z izvajanjem teh ukrepov 
prašičerejci poskušajo na najboljši možen način 
zaščititi njihove živali pred boleznimi.

Biološko varnost lahko razdelimo na zunanjo in 
notranjo. Zunanja biološka zaščita zadeva vse 
ukrepe za znižanje tveganja za vnos povzročitelja 
bolezni na farmo in za iznos povzročitelja s farme. 
Notranja biološka varnost zadeva ukrepe, ki 
preprečujejo širjenje bolezni na kmetiji sami.
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UpravljanjeUpravljanje

 » Knjiga: ”Prašiči”

Z ukrepi notranje biološke zaščite vedno želimo kolikor je le mogoče znižati infekcijski pritisk. Zaradi manjšega 
infekcijskega pritiska je tudi imunski sistem živali manj obremenjen, to pa pomeni manjšo možnost za izbruh 
bolezni. Znižanje infekcijskega pritiska ima lahko številne pozitivne posledice, kot so znižana smrtnost, boljši 
proizvodnji rezultati (prirast, konverzija…), bolj homogena čreda, manjša poraba zdravil, manj na antibiotike 
odpornih bakterij…

Da bi to dosegli moramo na kmetiji ukrepe notranje biološke varnosti izvajati vsakodnevno. Ti ukrepi so 
lahko sistem all-in-all- out, spoštovanje enosmernega gibanja na kmetiji, pravilni protokol zdravljenja prašičkov, 
protokol tuširanja zaposlenih…

CID LINES je razvil vodič za zdravo prašičerejo 
v katerem prikazuje praktično izvedbo 
zunanje in notranje biološke varnosti 
in pomaga kmetom pri vsako-
dnevnih odločitvah kako 
izboljšati biološko var- 
nost na kmetiji.
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ČiščenjeČiščenje

Čiščenje z vodo

Kontaktni čas

Porabljena energija

Čas potreben za čiščenje

Poraba vode

Čiščenje s peno Čiščenje s Kenosanom

 » Keno™san
Nov standard pri čiščenju.

 

 

 › Pakiranje: 22 L

Lahko uporabljate tudi druga čistila:

 » Biogel

 › Pakiranje: 10 - 25 kg

 » Tornax S

 › Pakiranje: 12 kg

 » DM Cid S

 › Pakiranje: 10 - 24 kg

Ali ste vedeli?

Ko živali odstranimo iz objekta je čas, da začnemo s čiščenjem. Prej se lotimo čiščenja, bolje je. Gnoj lažje 
odstranimo, ko je še vlažen. Dalj očiščen in razkužen hlev čaka in se suši, preden ga spet napolnimo z živalmi, 
bolje je, ker le redke bakterije in virusi lahko preživijo dolga suha obdobja brez prisotnosti organske snovi.    
Nekateri mikroorganizmi sicer lahko preživijo do 60 dni v suhem 
okolju! Čiščenje je absolutno potrebno! Organskega materiala ne 
moremo razkužiti!

Skoraj 50% stroškov 
temeljitega čiščenja in 
razkuževanja predstav- 
ljajo stroški dela, do 33% 
stroškov predstavljajo 
stroški vode (ki vklju- 
čujejo tudi strošek 
skladiščenja in odvoza 
gnojevke) in okoli 5% je 
cena proizvodov (čistil in 
razkužil). 

Kenosan združuje ultra močno adhezivnost  in moč 
globokega prodiranja v umazanijo pri zelo nizkih koncen-
tracijah! Formulacija zagotavlja enkraten učinek čiščenja v 
zelo umazanih okoliščinah na prašičerejski kmetiji, kjer moč 
prodiranja Kenosana deluje tudi na najbolj zgoščeno in 
zasušeno umazanijo (gnoj, iztrebki, itd.). 

Čiščenje je še učinkovitejše zaradi podaljšanega kontaktnega časa 
zaradi lepljive pene, ki na površinah vseh vrst ostane dalj časa. 

Kenosan vse to doseže že pri 1,5% koncentraciji, kar pomeni, da sta 
poraba in strošek na m2 površine izredno nizka.  

Kenosan lahko varno uporabljamo na vseh materialih in v vseh 
okoljih. 

Biogel ima izredno moč lepljenja, 
kar podaljša kontaktni čas in čas 
delovanja kemikalij. To vodi v 
odličen rezultat čiščenja.

Koncentrirano kislo čistilo z dobrim 
tvorjenjem pene. Vsebuje fosforno 
kislino.

Močno alkalno klorno čistilo z 
učinkom beljenja.
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RazkuževanjeRazkuževanje

 » Virocid®

 
› Pakiranje: 1 - 10L

 » Kickstart

 
› Pakiranje: 10L

 ZA VELICASTNIM 
   RAZKUZILOM

STOJI VELICASTNO 
        CISTILO!

Cilj razkuževanja je zelo jasen: doseči 99,99 % znižanje 
števila mikroorganizmov. S tem želimo preprečiti 
razmnoževanje mikroorganizmov do števila, ki lahko 
povzroči resne zdravstvene težave za prašiče in veliko 
ekonomsko škodo kmetu. 

Razkuževanje je nikoli končano delo, ki zahteva 
natančen in temeljit pristop. Ne moremo zbirati, 
katere površine zahtevajo razkuževanje in katere ne. 
Bakterije, virusi in glive bodo na področjih, ki smo jih 
pozabili razkužiti, našli zatočišče in bolezen se bo 

preko ljudi, prašičev, transportnih sredstev, glodav- 
cev, insektov, ki bodo prečkali ta območja, razširila  po 
kmetiji. 
Da bi  lahko  uporabili  razkužilo   kjerkoli  na  kmetiji, mora 
to imeti naslednje lastnosti: 

»   širok  spekter  delovanja,  ki  je  dokazan v testira-    
     njih   (EPA,  DEFRA,  EN,…) in praksi širom sveta, 
» mora biti  varno

 
za ljudi (ne kancerogeno) in za 

   opremo (nekorozivno), 
» mora biti  enostavno za uporabo (penjenje, 
   pršenje & zamegljevanje). 

Virocid je ekstremno koncen-
trirano razkužilo s sinergistično 
sestavo 4 aktivnih substanc.  
Virocid se že vrsto let uspešno 
uporablja pri preventivi in boju 
proti številnim kužnim boleznim. 
Je presenetljivo učinkovit pri zelo 
nizkih razredčitvah (0,25 - 0,5%) 
proti vsem mikroorganizmom: 
bakterijam, virusom, glivicam in 
sporam.

Idealno razkužilo za rotiranje. To 
peroksidno razkužilo zelo hitro 
deluje (v nekaj sekundah) in je 
idealno za kopeli za obuvala in za 
razkuževanje objektov za živali. Je 
zelo prijazno okolju! Kickstart je 
testiran in registriran širom sveta 
(EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA, ...). 
Je popolnoma biorazgradljiv in 
dovoljen tudi v ekoloških rejah. 
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Higiena 
živali
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Pranje svinjPranje svinj

.

 » Keno™pro
Šampon za svinje, ki ščiti kožo:

 » nanašanje je enostavno s pomočjo penilca,

 »  neguje kožo & pomirja svinje, zaradi vsebnosti emolientov,

 »  enostavno odstrani vso umazanijo s kože,

 »  DELUJE HITRO, potrebnih je le 3-5 minut namakanja, 

 »  ima močne lastnosti sanitacije svinj.

0
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voda referenčni proizvod

pred pranjem

po pranju

testirani produkti

Kenopro

Sev EN 1276 - 5 min
Pseudomonas aeruginosa 1.25%

Staphylococcus aureus 0.05%

Enterococcus hirae 0.15%

Escherichia coli 0.15%

 › Pakiranje: 10 - 25 kg

Med dolgim obdobjem brejosti svinje vhlevljene individualno ali v skupinah  postanejo umazane. Umazani so 

virusov kot so Staphylococcus aureus, S. hyicus, Streptococcus suis, PRRS, koli bakterije, PIA, povzročitelji dizen-
terije itn. 
Da bi novorojene prašiče zaščitili in jim omogočili zdrav začetek od prvega dne življenja naprej, jih ne smemo 
izpostaviti temu velikemu številu patogenov. Pranje svinj, preden vstopijo v prasilišče, je standardni postopek na 
vsaki kmetiji, ki redi plemenske svinje, ki želi maksimirati dobiček in preventivo.

S pranjem svinj s Kenoprojem se močno zniža število 
bakterij od 500 na 51,4, kar je znižanje kontaminacije 
za več kot 90%.
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Razkuževanje kožeRazkuževanje kože

 » Keno™din SD

 

 › Pakiranje: 20 - 60 - 200 L

Navodila  za uporabo:

 » Pršite plemenske svinje ko jih premestite v prasilišče. Predvsem zagotovite, da dobro prekrijete 
področje seskov in vulve. Ponovite vsak drugi dan do 2 dni po prasitvi.

 

 »  Pršite živali s površinskimi ranami in odrgninami 3-5 dni vsak dan.

 »  
živali v gnezdu pet zaporednih dni.

Poraba: 0,5 L na svinjo, če jo tretiramo 6 zaporednih dni. 

Na prašičerejskih kmetijah se razkuževanje kože še vedno uporablja sporadično tam, kjer je koža močno 
poškodovana, npr. pri svinjah s poškodbami na predelu lopatice. Seveda taki primeri zahtevajo zdravljenje in 
razkuževanje kože je gotovo pomemben del tega.
 
Če pa postane razkuževanje kože del preventivnega protokola, kmet pridobi veliko več kot le pomoč 
posamezni živali, prepreči namreč prenos povzročiteljev bolezni v čredi z medsebojno kontaminacijo, npr. garij, 
streptokokov, E. coli

Je pripravek za razkuževanje kože z izredno 
dobrimi negovalnimi lastnostmi. Kenodin SD 
zagotovi idealno zaščito kože, ker vsebuje jod v 
posebnem, stabilnem kompleksu v količini 3000 
ppm. Učinkovit je proti  različnim  bakterijam  in 
glivam vključno s Streptococcus suis, Staphylococ-
cus hyicus, Escherichia coli,...  

Poleg tega ima zaradi visoke vsebnosti emolientov Kenodin SD 
negovalno vlogo in je zato varen in blažilen za uporabo na koži. 
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Aerosolno pršiloAerosolno pršilo

 » Keno™fix

1. ima zelo učinkovito razkužilno delovanje,

2. tvori zaščitni sloj, ki diha,

3. in preprečuje kanibalizem.

 › Pakiranje: 300ml

uhelj

ko a
rep

popek

parkelj

Obstajajo številna različna aerosolna pršila, ki jih danes uporabljajo na prašičerejskih kmetijah kot so alu- pršilo, 
praškasta pršila, antibiotična pršila… Dobimo jih v različnih velikostih, oblikah in barvah. Na trgu jih je toliko, da 
se rejci in veterinarji pogosto sprašujejo: katero pršilo uporabiti za določen namen? Ali delujejo? Ali je njihovo 
delovanje dokazano in ali so testirani (registrirani)? Koliko časa ostanejo na koži?

Zato je CID LINES razvil aerosolno pršilo, ki je mnogo več, kot le »še eno pršilo«. Želel je razviti pršilo, ki doseže 
točno tisto, kar obljublja, katerega delovanje je dokazano s številnimi laboratorijskimi in terenskimi testiranji in ki 
združuje 3 različne funkcije v enem pršilu.

pogonskim plinom, ki je 100% homogen s 
koncentratom in zagotavlja, da pršilo deluje 
kadarkoli, da prši enakomerno vse od prvega 
do zadnjega pritiska in ga lahko pršimo obrnje-
nega v vseh možnih smereh. Je okolju, uporabniku 
in živalim prijazen. Pršilo, ki nas zadovolji v vseh 
pogledih! 

razkuževanje kože, popka, po kastracijah, ob grizenju 
repov, carskih rezih in na parkljih.
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Higiena 
vode za pitje

 

Kmetje želijo imeti najsodobnejše objekte za 
živali, krmiti kvalitetno krmo in izbrati živali z 
najboljšimi genetskimi lastnostmi. Pogosto pa 
pozabijo, da je voda najpomembnejši nutrient za 
farmske živali, ki jejo suho krmo. Visokokvalitetna 
voda za pitje je pomembna komponenta za 
zdrave živali in učinkovito proizvodnjo prašičev.

Zelo priporočljivo je preveriti kvaliteto vode 
dvakrat letno. Če obstaja kakršenkoli dvom v 
kvaliteto vode je priporočljivo vzeti vzorce in se 
prepričati, da je primerna za prašiče. Na kvaliteto 
vode lahko vplivajo mikroorganizmi, �zični in 
kemični faktorji. 
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Čiščenje napajalnih sistemov Čiščenje napajalnih sistemov 

 » Cid 2000
CID 2000 je razvit posebej za optimalno higieno pitne vode. Deluje na tri načine: 

1. čisti napajalne sisteme, 

2. 

3. optimira  pH stopnjo pitne vode

 › Pakiranje: 5 - 10 kg

Najhitrejši način širjenja patogenega povzročitelja bolezni na kmetiji, ki 
lahko ogrozi večino živali, je preko pitne vode! 

Kontaminirana pitna voda lahko močno obremenjuje imunski sistem 
prašičev in povzroča stres in obolenja zaradi neprestane izpostavljenosti 
visokemu infekcijskemu pritisku. Salmonella, E. coli, Streptococus, oociste 
kokcidij itd. se lahko enostavno raznesejo do vsake skupine živali in do 
vsakega napajalnika, kjer jih končno zaužijejo žejne živali. Vzpostavitev 
dobrega sistema biološke varnosti na kmetiji preko upravljanja, čiščenja 
in razkuževanja, je lahko brezpredmetno, če pozabimo na higieno vode 
in je ne vključimo v plan higiene na kmetiji. 

Je najboljša naložba za izboljšanje proizvodnih rezultatov! Testiran je v Univerzi v Arkansasu v ZDA, kjer je bilo 
ugotovljeno, da »najbolje zniža št. mikroorganizmov«.

Najhujše težave se pojavijo, ko se v vodovodnih ceveh nabere bio�lm. Ta ščiti škodljive patogene, ki se tu 
razmnožujejo. Več mineralov, kot so železo, mangan, kalcij itd. je prisotnih – npr. zaradi trde vode- lažje se 
organski material skupaj z bakterijami prilepi nanje in na notranjost vodovodnih cevi.
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Razkuževanje vodeRazkuževanje vode

 » Keno™ Xpro

-

-

Doziranje: 50-300 ppm, odvisno od kvalitete in stopnje kontaminacije 
vode za pitje.

Prednosti uporabe Keno Xpro 

 
2,5 krat močnejši oksidant 
kot klor

 
  

Veliko manj koroziven 
kot klor, ne hidrolizira, 
da bi tvoril kislino

Ne tvori kloriranih 
stranskih produktov

 Deluje neodvisno od 
pH- ja: od pH  4 do 11. 

 
Nima okusa, nima vonja

Odstrani neorganske 
kontaminante (Fe, Mn, Ca…)

- Učinkovit pri višjih 
temperaturah

Zelo širok spekter 
delovanja

 › Pakiranje: 18 + 2 L

Na nekaterih kmetijah je včasih še vedno problem kvaliteta vode za pitje, tudi po temeljitem čiščenju napajalnih 
sistemov. V teh primerih je najpogosteje voda, ki vstopa na farmo, slabe kvalitete. 

Keno Xpro je dvokomponentna raztopina kjer Keno Xpro B deluje kot aktivator za Keno 
Xpro A. Ko zmešamo A in B in jih dodamo določenemu volumnu vode, Keno Xpro (A + 
B) proizvede raztopino klorovega dioksida. 

Keno Xpro ima zelo močno kapaciteto oksidacije, ni pa koroziven in deluje ne glede na 
-

van na ClO2 prepreči nastajanje depozitov železa in mangana, tako da zagotavlja, da v 
napajalnem sistemu ni anorganskih naslag. 
Medtem ko ClO2 nima neprijetnega vonja (kot klor), Keno Xpro razgradi fenole, ki so odgovorni za težave 
povezane z vonjem in okusom. 

Od kje prihaja voda? Površinske vode, kot so umetna jezera ali površinski izviri in vodnjaki, so pogosto močno 
kontaminirane z mikroorganizmi. V teh vodah pogosto najdemo tudi Trichodermo in alge. V takih primerih 
moramo neprestano razkuževati vhodno vodo!
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ZakisanjeZakisanje

 » Agrocid Super® Oligo
Zakisanje z oligo elementi. Za popolno tretiranje vode za pitje. 

 » Ne maši napajalnikov in niplov.

 » Izboljša imunost živali.

 » Sanitira napajalni sistem.

-

Kontrolna skupina  
(netretirana voda)

Poskusna skupina 
(Agrocid Super Oligo)

CFU/ml Log CFU/ml CFU/ml Log CFU/ml

Znižanje števila bakterij 68100 4,83 90 1,95

Odstavitvena teža (19d) 5.1 kg 5.9 kg

 › Pakiranje: 25 - 220 - 1000 kg

 » Agrocid Super® LF
-

 › Pakiranje: 25 - 220 - 1000 kg

Zakisanje vode za pitje lahko pomaga izboljšati kvaliteto »poza-
bljenega nutrienta«. Ne gre samo za izboljšanje kvalitete pitne 
vode z znižanjem bakterijske kontaminacije, ampak lahko vodi 
tudi v boljše proizvodnje rezultate živali. 

Kadar uporabljamo proizvod, ki ima samo eno organsko kislino, 
pride do zelo hitrega znižanja pH-ja, in če uporabimo previsoko 
dozo, lahko pH prekomerno pade, to pa ima negativne posledice 
(znižano konzumacijo vode in slabše rezultate). Zato izberite 
proizvod, ki vsebuje sinergistično formulacijo večih organskih 
kislin. Te organske kisline imajo boljšo pufersko kapaciteto, ki 
povzroči, da pH počasi pada, imajo boljše antibakterijsko 
delovanje, so bolj palatibilne (okusne) in manj korozivne v 
primerjavi s posamezno kislino. 

Agrocid Super Oligo je tekoči krmni dodatek za prašiče in perutnino, ki ga dodajamo vodi za pitje. Preprečuje 
mašenje niplov, izboljša proizvodnje rezultate, prepreči nalaganje nesnag in sanitira vodo za pitje. Vsebuje 
naraven baker in cink za boljšo absorpcijo.

Boljše zdravje prebavnega sistema v skupini, ki je dobivala vodo, tretirano z Agrocid Super Oligo je povzročilo 
večje zauživanje vode, večjo konzumacijo predstarterja in preprečilo driske, kar se vidi v boljšem prirastu in višji 
odstavitveni teži poskusne skupine.  

Zakisovalec za vodo in tekočo krmo, s sestavo, ki podaljša rok 
trajanja tekoči krmi, izboljša stabilnost. Lahko ga uporabljamo 
tudi za znižanje pH- ja v vodi za pitje. Prepreči mašenje niplov. 
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