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Låt dina djur märka skillnaden!

STALDREN - DET EFFEKTIVA TORRHYGIENMEDLET
Staldren
Staldren är ett torrhygienmedel i pulverform. Det har ett brett
verkningsspektrum mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer.
•

•
•

Staldren binder ammoniak till en nivå där både djur och
människor kan vistas i stallen utan lukt och andningsbesvär.
Staldren absorberar fukt och väta och är därför särskilt
verksam under våta vintermånader och regniga somrar.
Staldren desinficerar och renar stallmiljön från bland annat bakterier och svampsporer. Det reducerar därmed
smittotrycket och säkrar en friskare besättning.

Dödar
bakterier

dödar
svampsporer

Skonsamt mot både djur och miljö
Staldren är skonsamt för omgivningen. Det är fosfatfritt och
pH-neutralt vilket innebär att det ej angriper/fräter golv,
stallinventarier och ännu viktigare inte torkar ut djurens
tunna hud. Torr hud, framför allt på fötterna, kan ge upphov
till sprickor som är en inkörsport för bakterier och leder till
infektioner och sjukdomar.
Staldren dammar minimalt, är lätt att sprida och ger en
behaglig doft i stallet.
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Skonsamt
för miljön

Binder
fukt

Staldren är en dansk produkt, testad av internationellt
erkända laboratorier. Det används idag som torrhygienmedel
världen över.
Det bästa resultatet uppnås vid kontinuerlig användning av
Staldren då smittotrycket hela tiden reduceras. Staldren är
oumbärligt i samband med professionell djurhållning.

pHneutralt

Binder
ammoniak

Fosfatfri
Dödar
virus

Dosering, värphöns
Sprid Staldren på hela golvytan före insättning av nya höns.
Använd en dosering på cirka 100 gram per m² vilket motsvarar
en 25 kg’s säck per 250 m² golvyta. Strö även ett tunt lager i
varje rede (cirka en handfull per rede).
Eftersträva därefter användning av Staldren minst en gång per
vecka under hela produktionsomgången. Strö både i redena
samt på hela golvytan så att miljön hela tiden ligger på en god
nivå, d.v.s. att bakterier bekämpas, ammoniak binds och fukt
absorberas. I särskilt fuktiga eller sjukdomsdrabbade stallar
rekommenderas användning av Staldren oftare. Genom att
använda en blåsare uppnås ett mycket gott resultat i hela
stallet. Handskar behöver ej användas.

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Därför väljer vi leverantörer där djuren får de
bästa förutsättningarna. Höns som mår bra producerar mer och kostar mindre att hålla.
Kontakta oss gärna för en diskussion om just din produktion!

Dosering, slaktkyckling
I ett 1 500 m2 tomt och rengjort slaktkycklingsstall sprids 75
kg Staldren (50 gram per m2) antingen med en blåsare eller
en spridarvagn. Lägg sedan ut ströbädden. Avsluta med att
sprida ytterligare 50 kg Staldren ovanpå bädden.
Eftersträva därefter spridning av Staldren en gång per vecka
fram till slakt (50 kg Staldren i ett 1 500 m2 stort stall). Om
stallmiljön är fuktig eller vid problem med bakterier ökas
mängden Staldren. Handskar behöver ej användas.

Dokumentation
Staldren® har en gedigen dokumentation mot bakterier, virus
och svampsporer, är godkänt enligt bra kemråd och förberett
för biocidförordningen (EU) nr 528/2012. Staldren är godkänd
att användas i ekologisk produktion och är certifierad enligt
ISO 9001.
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