ECOLAB AGRI HÍRLEVÉL
Io-Shield®D – Területi hírek
Tisztelt Olvasó!
Köszöntjük Önt a
„Területi hírek” első
számával.

Nagy örömünkre
szolgál, hogy
átadhatjuk Önnek
ezt az új médiumot,
amelyből a tőgy
higiéniájával, a
csülök ápolásával,
és a fejőgépek
higiéniájával
kapcsolatos
legújabb adatokról,
hírekről és
innovációkról
értesülhet.
Reméljük, hogy a
hírlevél első száma
elnyeri majd
tetszését, és sok
érdekes
információt talál
benne.
 Nyilatkozatok

 Tudta?

Carlo Sighinolfi, Olaszország
Tejminőségügyi tanácsadó

 A feladatom, hogy segítsem a gazdákat abban, hogy a megfelelő
takarmányozással a lehető legjobb eredményt érjék el teheneikkel, a
legjobb tejtermelési eljárásokat alkalmazzák, és a leghatékonyabban
menedzseljék az istállókat a tőgy egészségének megőrzése
érdekében.
Négy éve dolgozom Dr. Saverio Bacchelli-vel, aki az Allevamento
Bonlatte vállalat (Azienda Oppio, Olaszország) (630 tehén, mélyalom,
2x16 fejőállásból álló halszálkás fejőterem) műszaki igazgatója, és
együttműködésünk során az Io-Shield® D-t használjuk. Ő azt mondta:
„A Shield nagyon erős és rajta marad az tőgyön. Egy csepp sem megy
kárba”.
Dr. Bacchelli büszke az eredményeire. A klinikai tőgygyulladás
százalékos aránya 18%, és az elmúlt három évben végig 20% alatt volt.

Ő azt mondta: „Véleményem szerint ez nagyon jó helyzet. Mielőtt elkezdtük
alkalmazni az Ecolab termékeket, soha nem tapasztaltunk ilyen eredményeket.”
Tudta? A PVP-jód elengedhetetlen fertőtlenítő a bőr számára
A PVP-jód a világon a legelterjedtebben használt jódtartalmú
antiszeptikum, és a sebészeti beavatkozások előtt használt bőrfertőtlenítő
szerek közül az egyik legtöbbet alkalmazott. Több mint négy évtizede.

Torsten Ohm, 88 tejelő tehenet gondoz mélyalmos
elrendezésben és aknás fejőteremben,
Németországban.
2014 októberéig nem végeztek előtisztítást, és fejés
után tejsavtartalmú termékbe merítették a tőgyet.
2014 novembere óta vezették be az előtisztítást OxyFoam® D termékkel és egyszerű papírtörlővel, valamint
a fejés utáni mártást az Io-Shield® D alkalmazásával.
A sejtszám eredmény azonnal jelentős csökkenést
mutatott, és jelenleg stabilan
100 000 sejt/ml alatt van.

Az Ohm család, Németország
Tejtermelő gazdák

„Különösen büszkék vagyok az igen alacsony sejtszámra! ”
Tudta? Az egész titka az összetételben van
A PVP-jóddal a legnyagobb fertőtlenítő hatás mindössze 1100 –
1500 ppm összjódtartalommal elérhető.
Forrás: BASF, PVP-jód minőségek, brosúra

ECOLAB AGRI HÍRLEVÉL
Io-Shield®D – Területi hírek
A nevem Valter Mai. 18 éve dolgozom az Ecolab forgalmazójaként Olaszországban.
Amikor először ellátogatok egy gazdaságba elmagyarázom a gazdáknak, hogy az IoShield® D egy egyedülálló védelmet biztosító fertőtlenítő termék, amely germicid és
fizikai hatással védi a tőgyet. Ezenkívül, a polimerizáló és nedvesítő anyagok
segítségével a termék megtapad a tőgyön: ez csökkenti a lecsöpögést és a fogyást.
Sok gazda szereti, mert csökkenti az előkészítési időt.
Valter Mai Olaszország

„Nagyon sok olyan gazda volt, aki kipróbálta a terméket, és lenyűgözte
az Io-Shield D hatása.”
Tudta? Az Ecolab Shield védelme
Az Ecolab által kifejlesztett polimerizálódó Shield megvédi a tőgyet a fizikai és mikrobiológiai
behatásoktól a fejések között. A készítmény alkalmazásával a következő fejéskor egyszerűbb a
tisztítás is. A terméket a bőr igényeit szem előtt tartva fejlesztettük ki.
János 2015. március 1.-én vette át a magyar Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRt. 1093
tejelő tehenet tartó gazdaságának irányítását. Az volt a célja, hogy a gazdaság valamennyi
paraméterét, így a tőgy fejés utáni hatékonyabb higiénés gondozását is kézben tartsa és
javítsa.
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Tejtermelés átlag vs. kontroll (%-ban)

Forrás: Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. adatai

Egy tendert írt ki kizárólag prémium jód
utófürösztőkre, melyre hat beszállító
jelentkezett. A szomatikus sejrtszámot
akkreditált külső laboratórium vizsgálta.
„Az eredmények alapján az Io-Shield® D
terméket ajánljuk, mivel ez 2 kg-mal
megnövelte a tejhozamunkat
az öt másik jódtartalmú termékkel elért
átlagos hozamhoz képest.”

Csóka János, Magyarország
Állattenyésztési részleg
Vezető

„A gazdaság fenti átlagos tejhozamával számolva,
így havonta 66 tonnával több tejet termelünk.”

Io-Shield® D
Az egyedülálló aktív pajzs
A biocid hatóanyagok biztonságos alkalmazása miatt, használat előtt mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót

