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SKUTECZNA WALKA 
Z ASF I H7N1

NAWET PRZY -50C

AGRIGERM 2000
Środek dezynfekujący, o bardzo szerokim spektrum działania na drobnoustroje 
- wszechstronna skuteczność: bakteriobójcza, grzybobójcza, wirusobójcza „En-
ergiczny” i aktywny w wodzie twardej i w obecności protein: ekonomiczny i sku-
teczny we wszystkich warunkach. Działa w sposób długotrwały, nie powoduje 
uodparniania się drobnoustrojów: bezpieczeństwo rezultatów. Może być sto-
sowany podczas procesu hodowli: pozwala, więc na bieżąco obniżyć „nacisk 
drobnoustrojów”.

Zastosowanie:

 We wszystkich hodowlach: kur mięsnych i niosek, królików, świń,   
 bydła, owiec, kóz, koni…
 Dezynfekcja powierzchni po myciu: sprzętu, pojazdów do transportu 
  oraz pomieszczeń dla zwierząt, pomieszczeń i sprzętu do  
 składowania i przygotowania karmy dla zwierząt.
 Dezynfekcja powierzchni w trakcie trwania hodowli.

 Brodziki dezynfekujące obuwie i koła: roztwór dezynfekujący.

Działanie bio i bakteriobójcze :

choroba gumboro stęż. 0,10 % choroba z newcastle stęż. 0,20 %

choroba aujeszky 0,02 % klasyczny pomór świń 1,00 %

afrykański pomór świń 1,00 % bruceloza 0,05 %

rotavirus bovin 1,00 % candida albicans 0,20 %

pryszczyca 3,00 % wirus ptasiej grypy h7n1 stęż. 0,10 %

Sposób stosowania:

Przerwa sanitarna:  
• Ściany, sufity, podłogi, poidła, pipety, koryta, obiegi wody, klatki, zbiorniki, 
   silosy…
• Dezynfekcja i wstępne czyszczenie-płukanie.
• Rozcieńczyć AGRI’GERM 2000 od 0,5% (dezynfekcja utrzymująca) do 3 %  
  (dezynfekcja uderzeniowa).
• Stosować przez rozpylanie, zamaczanie, mycie-szczotkowanie, pozostawiając  
  do działania. 

Dezynfekcja poprzez termozamgławianie (drogą powietrzną) podczas 
przerwy sanitarnej:
• Wprowadzić do aparatu produkt AGRI’GERM 2000, skoncentrowany  
   lub rozcieńczony do 50 %.
• Rozpylić 2,3 g AGRI’GERM 2000 skoncentrowanego na m3 pomieszczenia.
• Pozostawić do działania na 3 godziny, przy zamkniętych drzwiach i oknach. 

Dezynfekcja w obecności zwierząt (ściany, przegrody, podłogi):
• Rozcieńczyć AGRI’GERM 2000 do 1 %.
• Stosować poprzez rozpylanie 2 do 7 razy na tydzień za pomocą spryskiwacza.
• Nie rozpylać bezpośrednio na zwierzęta. 

Brodziki dezynfekujące obuwie i koła: roztwór AGRI’GERM
•  Roztwór AGRI’GERM 2000 do 3 %, który należy regularnie odnawiać.
• Uwaga: należy również dobrze dezynfekować wnętrze pojazdów  
   do transportu karmy i zwierząt. 

www.radex.com.pl

Ujemne temperatury do - 50C
Dzięki połączeniu preparatu AGRI'GERM 2000 ze środkiem COLDEX można przeprowadzać dezynfekcję również w ujemnych temperaturach, przy zachowaniu 
właściwości bakerio i biobójczych roztworu. 
Przygotowanie roztworu:
 - 100 litrów: Do 77 litrów wody należy dodać 3 litry Agrigerm i  około 20 litrów COLDEX  
 - 200 litrów: Do 154 litrów wody należy dodać 6 litrów Agrigerm i  około 40 litrów COLDEX
 - 500 litrów: Do 385 litrów wody należy dodać 15 litrów Agrigerm i  około 100 litrów COLDEX


