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Hvad er Coccidiose?
- Coccidiose skyldes en coccidieart, som er en tarmparasit.
- Forsager diarré, skader på tarmen, appetitløshed, vægttab mm.
- Størstedelen af infektionen spreder sig via et forurenet miljø.
- Parasitæg kan overleve i lange perioder i miljøet, da de er meget modstandsdygtige
over for varme, kulde og standard desinfektionsmidler.
- Parasitæg er dobbelt beskyttet - med et lag af fedt (lipid lag) og et lag af protein
(protein lag)
- Almindelige desinfektionsmidler rengør kun den ydre lag fedt (lipider) og renser ikke i
dybden.
-Så medmindre miljøet rengøres grundigt og desinficeres med et Coccidial
desinfektionsmiddel som Kilcox Extra, kan infektioner let sprede sig.

Forebyggende foranstaltninger
For at undgå udbredelsen er en grundig og konsekvent hygiejne nødvendig.

1. For at undgå spredning af infektioner til andre dyr.

2. For at modvirke forurening.

Ydre lag: 

Lipider 

Indre lag: 

Protein 

Produkt A 
(ødelægger lipidlaget) 

Produkt B 

(ødelægger proteinet lag) 

Desinfektionscyklus

Forebyg med de rette midler og få sygdomsfrie & raske dyr

Både lipidlaget 
og proteinlaget 
ødelægges 
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Et must er en regelmæssig ... 









... Rengøring af kalvenes igloer med Ecofoam Advanced.

... Desinfektion af kalvenes igloer med Kilcox Extra.

... Brug af Envirex, en high-desinficerende pulver.

... Desinfektion af støvler før og efter tilgang til kalve med  Virex.

Omkostninger til forebyggende foranstaltninger: 
I overensstemmelse med de anbefalede rengørings- og desinfektionsprodukter vil det give en

gennemsnitlig udgift på 1,20 DKK / 0,16 EUR pr. kalv per dag.

Omkostninger til forebyggende foranstaltninger 

pr. kalv / dag =  1,20 DKK / 0,16 EUR *

(* Med den anbefalede brug af ecofoam Avanceret, Kilcox Extra, Virex og Envirex med gennemsnitlig forurening, 20 kalve og en runde på 60 dage. Alle 

oplysninger er givet i god tro men uden garanti for fuldstændighed og nøjagtighed.) 
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Smitteveje

Parasitter

Parasitter
spredt i 
området

Smitte til raske 
kalve

Spredning af 
infektioner 
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Ecofoam Advanced 

Flydende alkalisk rengøringsmiddel, optimeret til længere 
fastholdelse på lodrette og glatte overflader.

Aktivt stof: natriumhydroxid

Kan fås i: 25, 200 og 1000 liter

Kilcox Extra 

Flydende alsidigt desinfektionsmiddel med 
yderligere antiparasitisk virkning på overflader og 
udstyr.

Aktivt stof: chlorcresol, glutaraldehyd, QUATS

Kan fås i: 4 x 5 og 25 Liter
    #2016-29-7105-00175 

Virex 

Hurtigtvirkende desinfektionsmiddel i pulverform, ideel 
til desinfektion af dine støvler, dæk og udstyr.     
Brugsopløsning er stabil i 7 dage. 

Aktivt stof: peroxid, klor

Kan fås i: 10 kg poser og 95 x 100g #2016-29-7105-00158 

Envirex
Desinfektionspulver, der binder fugt, indeholder 2% af det

biocidholdige produkt Virex, magnesiumsilikat, silica og

æteriske olier. 

Kan fås i: 20 kg




