
                                             

 

                                                                        

 

 
 

 

 
Hogyan lehet megelőzni és gyógyítani a ragadós száj- és körömfájást? 
 
Jól ismert tények a ragadós száj- és körömfájásról:  
 

• Nagyon ellenálló éterrel, kloroformmal, Freonnal szemben .; 
• Gyors inaktiváció 6-nál alacsonyabb PH alatt; 
• A maximális ellenállás PH 7 - 7,5 alatt; 
• Stabila  hőmérséklet széles spektrumában: –70 ° C és + 60 ° C, néha + 80 ° C között; 

 

• A ragadós száj- és körömfájás leküzdésére szolgáló jelenlegi fertőtlenítő oldatok forró 
3% -os NaOH-oldat és / vagy 1% -os formaldehid-oldat; 

• A ragadós száj- és körömfájás vírusának bejutására szolgáló „kapuk” a nyálkahártyák 
és a szőrtelen bőrrészek; 

• A ragadós száj- és körömfájás kórokozójának elkülönítése beteg állatok által, tej, 
sperma és nyál útján, még néhány nappal a betegség klinikai indikációi előtt; 

• A helyreállított állatállomány továbbra is a ragadós száj- és körömfájás vírusának 
forrása lehet 8-24 hónapig; 

• A macskák és kutyák nem mutatják a ragadós száj- és körömfájás fertőzésének tüneteit; 
 
Az Ecowian Higén+99 formula alkalmazása a ragadós száj- és körömfájás leküzdésére. 
 

Az Ecowian Higén+99  fertőtlenítőszer napi porlasztása  ( hideg ködgenerátorral )~ 4 L / 1000 
légköbméter  arányban állatok jelenlétében 
 
Tisztított víz itatása az állatokkal Ecowian Higén+99  fertőtlenítőszer keverési aránya:  ~ 200 ml 
/ L, napi 10L adagdal felnőtt állatok számára és 1-1,5L / nap adaggal fiatal állatok számára; 
 
Folyékony takarmány fertőtlenítése Ecowian Higén+99  fertőtlenítőszerrel~ 500ml / L-vel, az 
adagolási arány 30L anolit / tonna takarmány; 
 
A száraz takarmány fertőtlenítése (ha a gazdálkodó ezt technikai szempontból praktikusnak 
tartja) Ecowian Higén+99  fertőtlenítőszer ~ 500 ml/ L, adagolási arány esetén 40-60 L Ecowian 
Higén+99  fertőtlenítőszer t (a takarmány állapotától függően) egy tonna takarmányra; 
 
Ívóvíz fertőtlenítése Ecowian Higén+99  fertőtlenítőszer ~ 500 ml / L, az adagolási arány 3L 
anolit / 1 M3 ivóvíz;



                                             

 

 

A fejés előtt tőgyet Ecowian Higén+99  fertőtlenítse ~ 500 ml / l. Javasoljuk, hogy az Ecowian 
Higén+99  langyosítsa meg és sprayként használja; 
 
A külső nemi szervek fertőtlenítése PH = 6,5-7,5, ~ 500 ml / L Ecowian Higén+99  -el mielőtt 
spermát vesz ki és megtermékenyítik; 
 
Ha az Ön térségében gyakran fordul elő ragadós száj- és körömfájás, javasoljuk, hogy a 
járvány vége után is folytassa a fenti eljárásokat; 
 
-A viszonylag biztonságos régiókban a ragadós száj- és körömfájás megelőzésére javasoljuk, 
hogy tartson be általános fertőtlenítési eljárásokat az Ecowian Magyarország Kft.  által 
ajánlott Ecowian Higén+99 -el  
 
 


