– Oryginał!

Zdrowie trzody w LWK
Niedersachsen potwierdza
przyjazność dla skóry
produktu DESICAL® plus
Przeprowadzenie
Badania przeprowadzono w dwóch
konwencjonalnych gospodarstwach
zajmujących się produkcją trzody w
Dolnej Saksonii (Weser-Ems).
Wszystkie lochy umieszczono w
porodówce dla loch na około tydzień
przed oproszeniem. Oba zakłady
pracują
w
cyklu
tygodniowym.
Rutynowo
stosuje
się
posypkę
higieniczną (przed i po porodzie oraz
w razie potrzeby).
Po podziale na grupę doświadczalną i
kontrolną, w grupie doświadczalnej
stosowano codziennie DESICAL® plus
przez cały okres ssania. Grupy
kontrolne jak dotychczas.
Służba
kontroli
zdrowia
trzody
przeprowadziła jedną wizytę przed i
trzy wizyty po oproszeniu grup
doświadczalnej i kontrolnej. Lochy i
prosięta oceniano w drodze oględzin,
według
formularza
i
systemu
punktowego. Grupy doświadczalne i
kontrolne oraz parametry populacji
- patrz przegląd.

Populacj Populacja
A
B
Lochy (n)

1.180

420

26,9

26,2

Grupa doświadczalna (V)

14

15

Grupa kontrolna (K)

16

9

prosięta urodzone żywe (V)

13,4

11,7

prosięta urodzone żywe (K)

12,2

11,7

prosięta odsadzone
w miocie (V)

10,3

10,1

prosięta odsadzone
w miocie (K)

9,5

10,6

Ø numer miotu (V)

4,7

4,1

Ø numer miotu (K)

5,6

3,9

odsadzone prosięta
na lochę i rok
Liczba loch (n)

(V = grupa doświadczalna, K = grupa kontrolna)

– Oryginał!

Ocena
Podczas
czterotygodniowego
stosowania DESICAL®
plus jako
posypka higieniczna w porodówce dla
trzody, w warunkach praktycznych
nie
stwierdzono
żadnego
negatywnego wpływu na skórę i
strzyki 29 loch i 363 nowo
narodzonych prosiąt. Drobne urazy
(np. zadrapania na strzykach lochy)
goiły się szybko. Cotygodniowa ocena
loch i prosiąt nie wykazała żadnych
nieprawidłowości wskazujących na
szkodliwy wpływ DESICAL® plus .
Podsumowanie
Codzienne stosowanie DESICAL® plus
loch i prosiąt w porodówce przez cały
okres ssania wykazało
bardzo przyjazny dla skóry również
dla użytkowników DESICAL® pluspotwierdzone przez Instytut
dermatest.

 brak nietolerancji i
zaburzeń zdrowotnych

 Rany szybko się goiły

Sprzedaż w Polsce wyłącznie pod adresem:

Polish Wind Power Sp.z.o.o.
ul. Grodzka 20/4
70-561 Szczecin / Poland
KRS : 0000402744 / NIP : PL 8513157917
www.polishwindpower.com

 brak zmian skórnych

Osoba kontaktowa:
Romuald Bogusz
Mobile : +48 606 136 700
Email: rb@polishwindpower.com

Przeprowadzenie
Służba Kontroli Zdrowia Trzody Izby
Rolniczej Dolnej Saksonii
Dr. Sylvia Baier, Dr. Konstanze Ruppert
Sedanstrasse 4, 26121, Oldenburg

DESICAL® jest produktem biobójczym o działaniu dezynfekującym w weterynarii, zawierającym substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1451/2007
załącznik I. Numer rejestracyjny BAUA N 33003. Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.
DESICAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hufgard GmbH.

www.desical.de

