
AniDry+
Staldbundsdesinfektion

Work smarter – not harder

•  Dæmper 
ammoniaklugt

•  Absorderer fugt 
og væde

•  Desinficerer
staldmiljøet

•  Effektiv over
for bakterier og
svampesporer

•  Ikke slidende på gulv
og inventar

•  Støver minimalt

Sundt og tørt staldklima
AniDry+ er et dansk produkt, gennemtestet af internationalt anerkendte laboratorier. 
AniDry+ er fosfatfrit og netop derfor PH-neutralt, således at den ikke svider eller 
ætser gulv og staldinventar. Og endnu vigtigere, den udtørrer ikke dyrenes tynde 
hud – hvilket ellers kan give anledning til sprækker.

AniDry+ er skånsom overfor sine omgivelser, men har en veldokumenteret effekt 
på bakterier som E-coli, Salmonella, Camphylobacter, Staph.aureus, Streptococcus 
uberis, Aspergillus niger, Clostridium perfringens og Klebsiella pneumoniae.

AniDry+ binder ammoniak hvorved lugten af ammoniak reduceres markant så dyr og 
mennesker kan holde ud, at færdes i stalden, uden lugtgener og åndedrætsbesvær.

AniDry+ reducerer den samlede bakterieflora med 96-99% ifølge afprøvninger på 
staldgulve.

AniDry+ absorberer fugt og væde og er derfor særlig virksom i de våde vintermåne-
der og eventuelle regnfulde somre.

AniDry+ desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved 
en sundere besætning.

AniDry+ kan anvendes til næsten alle husdyr (får og geder undtaget), og er næsten 
uundværlig i forbindelse med proffessionelt dyrehold.

AniDry+ skader hverken mennesker eller dyr. Al brug af handsker er overflødig.
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Anvendelse
En håndfuld AniDry+ pr. m2 2 gange om ugen er nok til at opretholde et tørt og sundt 
staldklima. Ved særlig fugtige stalde eller sygdomsramte stalde anbefales det, at 
anvende AniDry+ hyppigere. Ved tvivl eller problemer kontakt os endelig. AniDry+ 
leveres i sække á 25 kg.

Et typisk forbrug er 50 g AniDry+ pr m2. Sugevnen er så kraftig, at det kan udtørre 
flueæg og pupper. Ved behandling for fluer/æg/pupper/larver anvendes 150 g pr m2 
i tørre områder. Ved behandling for fluer/æg/pupper/larver anvendes 300 g pr m2 i 
fugtige områder.

Anidry+ til kvæg og kalve
Strø en god nævefuld pr. m² (50-100 g) 2 gange om ugen. Dette vil virke kraftigt smit-
tedæmpende i løbet af kort tid. Ved særlige fugtige forhold eller ved sygdomsudbrud 
forøges mængden og hyppigheden (daglig).

AniDry+ i bindestalden
Strø Anidry+ i bagerste del af lejet, hvor fugtighed giver mulighed for at visse bakterier 
og svampe kan reproducere i stort antal, og derved bl.a. forårsage yverbetændelse 
og forskellige klovlidelser.

AniDry+ i sengestalden 
Anvend Anidry+ som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, 
kan det være nødvendigt at bruge mere (hele båsen behandles).

AniDry+ i dybstrøelsestalden 
Brug Anidry+ 1 gang om ugen med en god nævefuld (50-100 g pr. m²).

AniDry+ i kælvningsstalden 
I den rengjorte kælvningsboks drysses Anidry+ over hele gulvarealet således at bok-
sen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse og til slut tilsættes Anidry+ 
igen over hele arealet. Dette foretages mellem hver kælvning, således at de nyfødte 
kalve kælves i et så rent miljø som muligt. 

AniDry+ hos kalve
Til kalveboksen bruges Anidry+ 2 gange om ugen. Strø en god nævefuld pr. m² (50-100 
g). Sørg for at ramme kanten af boksen, hvor fluerne huserer.

Ved kontinuerlig  
brug af Anidry+  
opnås de bedste 
resultater fordi 
smittetrykket  

hele tiden reduceres 
og derved opnås  
et godt og sundt 

staldmiljø  
– til glæde for

såvel dyr
og mennesker.    




