
Staldren® 
Ražots J.N. Jorenku 

Dānijā 
 

Efektīvs sausais dezinfekcijas līdzeklis 
 

 

Staldren® ir Dānijā ražots produkts, kas pilnībā pārbaudīts licencētā 

laboratorijā. 
 

Staldren® ir saudzīgs pret vidi, taču tas efektīvi iedarbojas uz tādām 

baktērijām, kā, piemēram, E.Coli, Salmonella, Camphylobacter, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus uberis un Aspergillus niger. 
 

Staldren® kavē mušu kāpuru attīstību. 

 

Staldren® samazina amonjaka koncentrāciju gaisā, atbrīvojot kūti no 

nepatīkamās smakas un kaitīgām gāzēm. 
 

Staldren® uzsūc mitrumu, tādēļ tas ir īpaši efektīvs un labi pielietojams 

slapjās ziemās un lietainās vasarās. 
 

Staldren® gan dezinficē, gan arī tīra, tādā veidā radot labākus sanitāros 

apstākļus. 
 

Staldren® var izmantot visiem mājdzīvniekiem. 

 

Staldren® nav kaitīgs ne cilvēkiem, ne arī dzīvniekiem. 
 

Staldren® efektīvi likvidē mušu kāpuru izdzīvošanas vidi, tādējādi 

samazinot mušu skaitu kūtīs. 
 
 
 
 



Lietošanas norādījumi 
Lai nodrošinātu labu klimatu kūtī, ir pietiekami uz 1m2 pakaisīt riekšavu (50-100g) 

Staldren® divreiz nedēļā. 
 

Ļoti mitros apstākļos, lai novērstu baktēriju vairošanos ir ieteicams 

Staldren® pakaisīt biežāk. 

 
Pastāvīgas Staldren® lietošanas rezultāts ir laba un sausa kūts vide. 
 

Staldren® var iegādāties 10 kg vai 25 kg maisos.



Staldren® liellopiem 
 

Staldren ir efektīvs sausais dezinfekcijas 
līdzeklis visiem mājlopiem 
 
Nav kaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. 
Saudzīgs pret vidi, bet efektīvi iedarbojas uz tādām 
baktērijām, kā, piemēram, E.Coli, Salmonella, 
Camphylobacter, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis un Aspergillus niger. 
 
Rada mušu kāpuru izdzīvošanai neiespējamus apstākļus, 
tādējādi samazinot mušu daudzumu kūtī. 
 

Efektīvi uzsūc mitrumu. 
 
Tīra un dezinficē, sniedzot labākus sanitāros apstākļus. 
 
Samazina amonjaka koncentrāciju gaisā, atbrīvojot kūti no nepatīkamās smakas 
un kaitīgām gāzēm. 
 

KĀ LIETOT STALDREN: 
 
Pēc stāvvietu izmēšanas uz 1 m2 platības pakaisiet vienu sauju (50-100g) 
STALDREN. Sevišķi rūpīgi izkaisiet STALDREN gar stāvvietas  sienām un 
stūros. 
 
Vēlāk pakaisiet STALDREN divreiz nedēļā. 
 
Pastāvīga Staldren lietošana nodrošinās piemērotu un sausu vidi kūtīs, kā arī 
aizsargās no kaitīgām gāzēm un radīs nelabvēlīgus izdzīvošanas apstākļus 
mušu un blusu kūniņām. 
 

Ļoti mitros apstākļos Staldren® ieteicams pakaisīt biežāk, lai novērstu baktēriju 
veidošanos, piemēram, Salmonella un E.Coli.  
Staldren® ir iedarbīgs tik ilgi, kamēr redzama sarkanā nokrāsa. 



Staldren® cūkām 
 

Staldren ir efektīvs sausais dezinfekcijas līdzeklis 

visiem mājlopiem 
 
Nekaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. 

Saudzīgs pret vidi, bet efektīvi iedarbojas uz tādām baktērijām, kā, piemēram, 
E.Coli, Salmonella, Camphylobacter, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis un Aspergillus niger. 
 
Rada mušu kāpuru izdzīvošanai neiespējamus apstākļus, tādējādi samazinot 
mušu daudzumu kūtī. 
 
Efektīvi uzsūc mitrumu. 

Tīra un dezinficē, radot labākus sanitāros apstākļus. 

Samazina amonjaka koncentrāciju gaisā, atbrīvojot kūti no nepatīkamās smakas 
un kaitīgām gāzēm. 
 

 

KĀ LIETOT STALDREN: 
 
Pirms atnešanās izkaisiet STALDREN pa visu aizgaldu, rēķinot vienu sauju (50-
100g) STALDREN uz 1m2. 
 
Pēc atnešanās lietojiet STALDREN trīs dienas pēc kārtas, bet pēc tam divreiz 
nedēļā līdz sivēnu atšķiršanai. Izkaisiet STALDREN lielākā apjomā sivēnmātes 
guļvietā, ap sili, sivēnu nodalījumā ap sivēnmātes pupiem un citās mitrās vietās. 
Tieši šādās vietās vislabrātāk dzīvo un vairojas baktērijas. 
 
Atšķirto sivēnu aizgaldos kaisiet STALDREN trīs dienas pēc kārtas, bet vēlāk 
divreiz nedēļā 2 līdz 4 nedēļas, jeb arī kritiskā perioda laikā. 
 
Īpaši rūpīgi izkaisiet STALDREN ap sili un guļvietu un citām mitrām vietām 
aizgaldā. 
 
Nobarojamo cūku aizgaldos lietojiet STALDREN divreiz nedēļā, lai novērstu 
infekciju iespējamību un samazinātu amonjaka koncentrāciju kūtī. 
 

STALDREN ir iedarbīgs tik ilgi, kamēr redzama sarkanā nokrāsa. 



Staldren® zirgiem 
 

Staldren ir efektīvs sausais dezinfekcijas līdzeklis 

visiem mājlopiem 

 
Nekaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. 
Saudzīgs pret vidi, bet efektīvi iedarbojas uz tādām baktērijām, kā, piemēram, 
E.Coli, Salmonella, Camphylobacter, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis un Aspergillus niger. 
 
Rada mušu kāpuru izdzīvošanai neiespējamus apstākļus, tādējādi samazinot 
mušu daudzumu staļļos. 
 
Efektīvi uzsūc mitrumu. 
 
Tīra un dezinficē, radot labākus sanitāros apstākļus. 
 
Samazina amonjaka koncentrāciju gaisā, atbrīvojot kūti no nepatīkamās smakas 
un kaitīgām gāzēm. 
 

KĀ LIETOT STALDREN: 
 
Pēc stāvvietu izmēšanas pakaisiet STALDREN 50-100g/m2 jeb vienu sauju uz 
m2.  
Sevišķi rūpīgi izkaisiet STALDREN gar boksu sienām un stūros. 
 
Vēlāk lietojiet STALDREN divreiz nedēļā. 
 
Pastāvīga Staldren lietošana nodrošinās zirgiem veselīgu un sausu vidi, kā arī 
aizsargās no kaitīgām gāzēm un radīs nelabvēlīgus izdzīvošanas apstākļus 
mušu un blusu kūniņām. 
 
Ļoti mitros apstākļos Staldren® ieteicams pakaisīt biežāk, lai novērstu baktēriju 
veidošanos, piemēram, Salmonella un E-coli. 
 
STALDREN ir iedarbīgs tik ilgi, kamēr redzama sarkanā nokrāsa. 
 

 
 



Staldren® mājputniem 
 

Staldren ir efektīvs sausais dezinfekcijas līdzeklis 

visiem mājlopiem 

 
Nav kaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. 
 
Saudzīgs pret vidi, bet efektīvi iedarbojas uz tādām baktērijām, kā, piemēram, 
E.Coli, Salmonella, Camphylobacter, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis un Aspergillus niger. 
 
Rada mušu kāpuru izdzīvošanai neiespējamus apstākļus, tādējādi samazinot 
mušu daudzumu staļļos. 
 
Efektīvi uzsūc mitrumu. 
 
Tīra un dezinficē, radot labākus sanitāros apstākļus. 
 
Samazina amonjaka koncentrāciju gaisā, atbrīvojot kūti no nepatīkamās smakas 
un kaitīgām gāzēm. 
 

KĀ LIETOT STALDREN: 
 
Pirms vistu vai citu mājputnu laišanas tīrā putnu novietnē, izkaisiet STALDREN 
pa visu grīdu. Vienam m2 izmantojiet apmēram 50 g šī līdzekļa; tas nozīmē, ka 
25 kg STALDREN noklās 500 m2 lielu platību. 
Lietojiet STALDREN vismaz reizi nedēļā visu laiku, kamēr vistas tiek turētas šajā 
novietnē. 
 
Pakaisiet STALDREN dēšanas boksos vienu reizi nedēļā, lai pasargāru kloāku 
no infekcioziem iekaisumiem. 
Izkaisiet STALDREN viena metra diametrā ap barošanas iekārtām un 
dzirdinātavām, jo šajās vietās pastāv paaugstināts visa veida baktēriju 
koncentrēšanās un vairošanās risks. 
Pakaisiet STALDREN šajās vietās reizi nedēļā, tādējādi maksimāli samazinot 
infekcijas draudus. 
 
Pastāvīgi izmantojot STALDREN, jūs novērsīsiet pārmērīga mitruma rašanos, 
ierobežosiet amonjaka koncentrāciju kūts gaisā un apkarosiet baktērijas, tādējādi 
efektīvi aizsargājot gan vidi, gan putnu veselību. 
 
STALDREN ir pH-neitrāls, kas nozīmē, ka STALDREN ir ļoti saudzīgs pret vidi, 
kurā uzturas putni, kā arī pret vistu un citu mājputnu kājām. 





Staldren® ūdelēm 
Ražots J.N. Jorenku 

Dānijā 
 

 Staldren ir efektīvs sausais dezinfekcijas līdzeklis 

visiem mājlopiem 

 

 
 
 
Nav kaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. 
 
Saudzīgs pret vidi, bet efektīvi iedarbojas uz tādām 
baktērijām, kā, piemēram, E.Coli, Salmonella, Camphylobacter, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus uberis un Aspergillus niger. 
 
Rada mušu kāpuru izdzīvošanai neiespējamus apstākļus, tādējādi samazinot 
mušu daudzumu staļļos. 
 
Efektīvi uzsūc mitrumu. 
 
Tīra un dezinficē, radot labākus sanitāros apstākļus. 
 
Samazina amonjaka koncentrāciju gaisā, atbrīvojot kūti no nepatīkamās smakas 
un kaitīgām gāzēm. 
 
 

Norādījumi ūdeļu kopšanā: 
 
Pirms dzīvnieku izmitināšanas izkaisiet grīdas ar STALDREN un sajauciet to ar 

citiem pakaišu materiāliem; ja nepieciešams nomainīt pakaišus, parūpējieties, lai 

Staldren® tiktu izkaisīts virs jaunajiem pakaišiem. 

 



Lai absorbētu gāzes, lieko mitrumu un radītu mušu un blusu kāpuriem 

nelabvēlīgu vidi, pietiek, ja  būros uz 1m2 pakaisa vienu sauju (50-100g) 

Staldren®. 

 
Ļoti mitros apstākļos Staldren® ieteicams pakaisīt biežāk, lai novērstu baktēriju, 

piemēram, Salmonella un E.Coli vairošanos. 

 Staldren® ir iedarbīgs tik ilgi, kamēr redzama sarkanā nokrāsa. 


