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ADESAN

ADESAN jest nowoczesnym środkiem ogólnego  
zastosowania dla celów weterynaryjnych i zoohigienicznych.

Służy do dezynfekcji i sanityzacji budynków inwentarskich  
w obecności zwierząt hodowlanych (w szczególności polecany 
jest dla trzody chlewnej, drobiu, bydła, owiec i koni).  
Posiada właściwości odkażające (skutecznie zwalcza 
chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby) oraz dezynsekcyjne 
(niszczy larwy much, oocysty kokcydiów i jaja pasożytów).

Dzięki zdolności absorbowania mocznika, wydalanego 
przez zwierzęta do środowiska, nie dopuszcza do jego 
przekształcenia się w amoniak, zapobiegając tym samym 
skażeniu powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie 
zwiększając wartość nawozu (obornika i gnojowicy).

Dzięki silnym właściwościom higroskopijnym preparat osusza 
posadzki, ściółkę oraz powietrze w budynkach inwentarskich. 

ADESAN zapobiega występowaniu wielu chorób, 
wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty,  
a w przypadku ich pojawienia się wspomaga leczenie.

Charakterystyka, cechy i właściwości produktu
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Preparat jest środkiem zapobiegającym bytowaniu mikroorganizmów, które 
wywołują biegunki, zapalenia stawów, choroby racic, kokcydiozę i infekcje 

wirusowe oraz w znaczący sposób redukuje ilość uwalnianego do atmosfery 
amoniaku, dzięki czemu zmniejsza się zachorowalność na choroby dróg 

oddechowych. Preparat można również stosować w hodowli prowadzonej na 
rusztach i w innych systemach chowu.

ADESAN z powodzeniem stosuje się u następujących gatunków zwierząt 
gospodarskich: trzoda chlewna, bydło, drób, owce, konie, a także u zwierząt 

domowych (psy, koty, króliki, gołębie itd.)

SUCHA DEZYNFEKCJA ŚCIÓŁKI
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ZASTOSOWANIE PREPARATU

Informacje podstawowe
Preparat nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię lub ściółkę 1-2 razy  

w tygodniu przez równomierne posypywanie. Optymalna dawka to 50-100 g/1m2.
Preparat może być nanoszony na dezynfekowaną powierzchnię (pomieszczenia 

inwentarskie, środki transportu, wybiegi i inne miejsca przebywania zwierząt) 
zarówno w sposób ręczny jak i przy użyciu urządzenia rozpylającego.

U poszczególnych grup zwierząt
TRZODA CHLEWNA - ADESAN ze względu na swoje właściwości idealnie nadaje 
się do zastosowania w hodowli trzody chlewnej. Preparat stosujemy zarówno 
na legowiskach prosiąt i macior jak i w pomieszczeniach gdzie odbywa się 
intensywny tucz trzody. Należy szczególną uwagę w stosowaniu ADESANU 
zwrócić na najbardziej zawilgocone części kojca: miejsca oddawania odchodów, 
pobierania paszy i wody. Produkt może być stosowany także na głęboką ściółkę.

BYDŁO - ADESAN  znalazł również szerokie zastosowanie w hodowli bydła. 
Polecamy go stosować w pomieszczeniach odpoczynku krów, szczególnie pod 
wymionami i w zawilgoconych miejscach obory, a także w kojcach porodowych 
i na stanowiskach dla krów, szczególnie w tylnych ich częściach, blisko kanałów 
gnojowych. Można go również stosować na głęboką ściółkę, a także w kojcach 
dla cieląt. ADESAN  zwalcza mikroorganizmy powodujące wzrost ilości komórek 
somatycznych. Stosowanie preparatu ogranicza zachorowania na mastitis, 
choroby skóry, schorzenia kończyn oraz ogranicza występowanie biegunek  
i chorób dróg oddechowych.

DRÓB - ADESAN ze względu na swoje właściwości również nadaje się do 
zastosowania w chowie drobiu (kury, indyki, gęsi, kaczki, strusie, gołębie i 
inne). Preparat należy nanieść lub rozpylić na ściółkę wokół mat, na gniazda i w 
najbardziej wilgotnych miejscach pomieszczenia, a także na całość ściółki przed 
wprowadzeniem nowego stada kurcząt lub niosek. ADESAN zapobiega chorobom 
mokrej ściółki, biegunkom piskląt, kokcydiozie, pomorowi drobiu i pomorowi 
rzekomemu, a także zmniejsza zachorowalność na choroby dróg oddechowych. 
Znacznej redukcji ulegają larw much, zaobserwowano również pozytywny wpływ 
na ściółkę (zmniejszenie p H oraz polepszenie właściwości fizycznych ściółki – 
sucha o małej lepkości).
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KONIE - Preparat polecamy używać przy wejściu do boksów, ze specjalnym 
uwzględnieniem narożników pomieszczenia oraz miejsc szczególnie narażonych 
na rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów. ADESAN  jest skuteczny  
w przypadku zagrożenia drobnoustrojami powodującymi gnicie strzałki kopyta, 
nosaciznę, choroby dróg oddechowych, zapobiega rodokokozie źrebiąt, zmniejsza 
ilość amoniaku w pomieszczeniu. Przeciwdziała tworzeniu się ropni na kopycie 
oraz w znaczący sposób likwiduje larwy much.

OWCE / KOZY - ADESAN stosuje się bezpośrednio na słomę. Jest to bardzo 
istotne dla kocących się owiec. Preparat unieszkodliwia mikroorganizmy 
odpowiedzialne za powstawanie biegunek, chorób stawów, racic oraz zapobiega 
wysokiej koncentracji amoniaku w pomieszczeniach. Redukuje ilość much, 
oocyst kokcydiów oraz innych ekto,- i endopasożytów. Przeciwdziała listeriozie, 
zanokcicy, niesztowicy czy streptokokozie.

PSY I KOTY - Preparat znajduje szerokie zastosowanie w hodowlach psów  
i kotów. Chwalą go sobie hodowcy stosujący ADESAN regularnie w klatkach  
i kojcach. Preparat poprawia zdrowotność szczeniąt wpływając na ich kondycję  
i samopoczucie. Silnie osusza miejsce bytowania zwierząt i działa wiruso-, bakterio- 
i grzybobójczo. ADESAN stosowany już od pierwszych dni życia w obecności 
szczeniaków pomaga w utrzymywaniu wysokiego statusu immunologicznego 
(odporność) poprzez zapobieganie szerzeniu się takich chorób psich jak: 
nosówka, choroba Rubartha (wirusowe zapalenie wątroby), parwowiroza, 
leptospiroza, parainfluenza, a u kotów: chlamydiozy, herpeswiroza, caliciwiroza, 
panleukopenia, a także FIP, FAIDS(FIV) czy FeLV.


