Wylęgarnia podstawą
bezpiecznej żywności

NAJLEPSZY WYBÓR W WALCE Z SALMONELLĄ
ZALETY
• Skuteczny wobec: bakterii w tym
salmonelli, innych bakterii i pleśni.
Doskonałe działanie przeciwko wirusom: wirus ptasiej grypy (H9N2), choroby
Newcastle, choroby Gumboro
• Równomierne rozpylenie substancji
czynnej
• Wygodna i szybka aplikacja, nie powo
duje korozji
• Nie koroduje
• Do stosowania bez obecności ludzi i
zwierząt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
• Środek dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym na bazie
ortofenylofenolu (OPP)
• Zastosowanie metodą ULTRADIFFUSION®
• Produkt biobójczy zarejestrowany w
PT03, przeznaczony do stosowania w
hodowli zwierząt

WYNIKI

Skuteczność Fumagri® OPP
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Skuteczne działanie wobec bakterii i pleśni wg normy NFT 72281 : 5 log dla bakterii i 4 log dla pleśni
Wirusy: próg skuteczności: 4 log
- badania w Instytucie medycyny weterynaryjnej, College of Veterinary Medecine, Gyeongsang National University, Chinju, Republika Korei, dyrektor Hu-Jang Lee,
DVM, PhD.

Wylęgarnia podstawą
bezpiecznej żywności
ZASTOSOWANIE

Magazyn przyjęcia i przechowywania jaj wylęgowych Dezynfekcja powierzchni

Hala i komory klujnikowe (puste)

Dezynfekcja kanałów komunikacyjnych jaj wylęgowych
Dezynfekcja jaj i pomieszczeń

Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń,
sprzętu i wyposażenia po wcześniejszym umyciu

Dezynfekcja powierzchni
Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powietrza

Pomieszczenie przejściowe
(oraz szczepień)

Hale lęgowe

Wylęgarnia (pusta)

Dezynfekcja powierzchni

Dezynfekcja maszyn po oczyszczeniu i umyciu

Sortownia i pomieszczenie do szczepień

Po umyciu, dezynfekcja raz w tygodniu

Produkt gotowy do użycia
20 g - 40 g
120 g - 200 g
400 g - 1000 g
Fumagri® OPP : produkt biobójczy, zarejestrowany w grupie PT03 i PT04. Skład Ortofenylofeno
Przed użyciem zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie, należy zachować ostrożność podczas stosowania.
Dane techniczne dostępne na życzenie
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