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Aflammeren

Verlaag het risico op besmetting
& verhoog uw Biosecurity

15% Van de lammeren bij schapen en geiten gaan dood in de neonatale periode (periode vlak na de geboorte) waarvan een groot gedeelte
veroorzaakt door ziektes. De uitvoering van een effectieve reiniging en desinfectie procedures is een van de belangrijkste en meest rendabele
manieren om het verlies van pageboren lammeren door ziekte terug te dringen.
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Het reinigen en ontsmetten van een
lege stal.

•

Haal alle uitrusting uit de stal zoals:
verdeel hekken, voederbakken en waterbakken

•

Verwijder vuil van plafonds, wanden en vloeren en
verwijder alle mest, strooisel en ongebruikte voedsel
zodat het gebouw zo schoon mogelijk is.

•

Zeep alle oppervlakten grondig in met DuPont™
Biosolve® plus oplossing (1:100 verdunning - 10 ml
Biosolve® plus per liter water) bij lage druk. Laat het
gedurende 20-30 minuten inweken en spuit alle
oppervlakten schoon met water bij hoge druk.

•

Zorg ervoor dat alle oppervlakten en apparatuur
zichtbaar schoon zijn alvorens te beginnen met de
desinfectie-fase.

•

Met behulp van een rugspuit of hogedrukreiniger op
een lage druk instelling met DuPont™ Virkon® S
desinfecterende oplossing (1:100 verdunning - 10
gram Virkon® S voor elke liter water) gelijkmatig
aanbrengen op alle reeds gereinigde apparatuur en
binnenzijde van het gebouw.

•

Alle oppervlakten laten drogen alvorens het
terugplaatsen van de uitrusting en apperatuur en zorg
voor vers strooisel.

•

Tijdens de Lammerperiode:
Reinig en ontsmet regelmatig alle uitrusting met
Virkon® S desinfecterende oplossing (1:100
verdunning - 10 gram Virkon® S per liter water) tijdens
de lammerperiode.
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Biosecurity bij een bezette stal
Verwijder zoveel mogelelijk organische vervuiling
van de oppervlakten en apparatuur
Verwijder alle natte en vieze bodembedekking
Was oppervlakten en apparatuur met schoon water
Was alle voeder- en waterbakken
Gebruik een rugspuit of hogedrukreiniger op lage druk,
sproei gelijkmatig Virkon®S desinfecterende oplossing
over alle reeds gereinigde apparatuur en oppervlakten.

Breng structuur in de Biosecurity
maatregelen op de boerderij

Structureel aandacht voor Biosecurity zal helpen voorkomen
en verspreiden van ziekte veroorzakende organismen.
Met dit in het achterhoofd, moeten de volgende structurele
biosecurity procedures ten alle tijden worden uitgevoerd.
schoeiseldip - Al het personeel dient gebruik te maken van
Virkon®S schoeisel dip (1:100 verdunning - 10 gram Virkon®S
voor elke liter water) alvorens het betreden van de stal.
Verschoon deze iedere 4-5 dagen, of wanneer zichtbaar
verontreinigd.
Handen wassen en ontsmetten - Vuile of ongewassen
handen kunnen infecties verspreiden. Alle bezoekers en al het
personeel moeten hun handen wassen en ontsmetten
alvorens het betreden van de stal, voor aanvang werk, na
pauzes en bij veranderende werkzaamheden met DuPont™
Antibacteriële handzeep en water of DuPont™
handenontsmetter.

Indicatietabel gebruikershoeveelheid
Te ontsmetten
oppervlakte

10m2
20m2
50m2
100m2

Hoeveelheid Virkon®S
die nodig is voor een 1%
oplossing(1:100)

30 gram
60 gram
150 gram
300 gram

Hoeveelheid
water die
benodigd is

3 Liter
6 Liter
15 Liter
30 Liter

Desinfectie van transportmiddelen - elk voertuig dat het
terrein op gaat moet met Virkon® S ontsmet worden (1:100
verdunning - 10 gram Virkon® S voor elke liter water). Het
ontsmettingsmiddel moet om de 4-5 dagen ververst en
bijgevuld worden . Mobiele apparatuur die uit andere stallen
®
komt dient gewassen en ontsmet te worden met Virkon S
voordat deze de stal in mogen.
Bezoekers - Er moet zorg voor worden gedragen dat
bezoekers de Biosecurity-maatregelen die u hebt genomen
om uw stal te beschermen in acht nemen.
De beschermingsmiddelen die aanwezig zijn moeten worden
aangeboden aan de bezoekers.

