Hygienické programy
Dezinfekce, dezinsekce,
deratizace, dezodorizace

Více než výživa

Program pro ochranu zdraví hospodářských zvířat, ryb a včel
Co je PROGRAM TEKROCID:
• Ochrana před zavlečením nových chorob
• Regulace přenosu mikroorganizmů na farmu a v rámci ní
• Identifikace vnějších a vnitřních zdrojů
• Zabránění přenosu chorob mezi zvířaty v rámci farmy

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
PŘÍPRAVKY NA MÍRU

OCHRANA ZDRAVÍ

VYŠŠÍ ZISK

WELFARE

Hlavní výhody zavedení programu
Tekrocid na Vašem chovu:
• Ověřené stájové mycí a dezinfekční přípravky - schválené od
DEFRA s účinností až 8 týdnů.
• Kontrolovatelnost přípravků - v jakékoli fázi použití
(30 až 60 minut po použití).
• Efektivní zničení mikroorganizmů na ošetřených plochách.
• 100 % biologická odbouratelnost - Možnost použití i v přítomnosti zvířat.
• Cílená aplikace přípravků - pod odborným dohledem specialistů (jednotlivé farmy).
• Výpočet přesných spotřeb s náklady - na jednotlivá střediska na dobu
1 roku včetně spotřeby vody a času.
• Individuální dezinfekční program- jednotlivá střediska s možností zavedení
správného pracovního postupu - HACCP protokol.
• Školení zaměstnanců - na každém středisku (teoretická i praktická).
• Snížení infekčního tlaku - omezení přenosu mikrobů aerogenně, křížem
alimentárně.
• Řešení konkrétní nákazové situace - jako program tlumení zoonóz
(Salmonel a Aspergilóz), ochrana před zavlečením ptačí chřipky
a jiných zoonóz.
• Informovanost – jednání se SVS ČR a MZe ČR.
www.tekro.cz

tekro@tekro.cz

+420 585 004 366
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Kategorie Tekrocidu

Tekrocid T3 - Program ochrany chovu

T3

· Systém pro ochranu zdraví hospodářských zvířat před onemocněním.
· Kontrola nad přenosem mikroorganizmů v celém chovu.
· Programové zvyšování rentability chovu s garancí.
· Vychází z mezinárodních zkušeností v Biosystem 3000.
· Vytvoření VOP až č/b zóny.
· Součást integrovaného přístupu k hygieně zpracování potravin v EU.

Tekrocid T2 - Individuální dezinfekční programy

T2

· Pro všechny druhy hospodářských zvířat a návazné potravinářské provozy.
· Dlouhodobé snížení infekčního tlaku na únosnou míru.
· Program kontroly mastitid, snižování somatických buněk.
· Zavedení HACCP - dezinfekční program.
· Možnost vytvoření individuálního sanitačního řádu a protokolu CCP.

Tekrocid T1 - Portfolio vyvinuté pro specifické podmínky stájí,
líhní drůbeže a ryb, včelařství, jatek a potravinářského průmyslu

T1

· Speciální přípravky a technika pro mytí a dezinfekci organicky zatížených provozů.
· Dezinfekční přípravky pro metodické ošetřování struků před i po dojení.
· Mycí a dezinfekční přípravky pro hygienu rukou a dekolonizaci pokožky od nebezpečných
patogenů.
· Produkty pro systematickou regulaci škůdců.
· Přípravky pro dezodorizaci stájí a do kejdového hospodářství.
· Účinnost - až 8 týdnů
- v přítomnosti organické hmoty
- ve tvrdé vodě
- při nízkých i vysokých teplotách prostředí
· Biologicky plně odbouratelné.
· Možnost kontroly ve všech fázích hygienického procesu zamezuje chybám při aplikaci.
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Benefity pro spolupracující farmy
1) Možnost rychlé stájové diagnostiky pro určení 5 patogenů v případe průjmu u telat,
test je určen pro 5 telat. Test určí Rotaviry, Koronaviry, E. Coli, Cryptosporie a Clostridium
Perfringens během 10 min. Po odběru vzorků na vaší farmě.
Po vyhodnocení vypracování doporučení.

2) Možnost laboratorního vyšetření vzorků mléka.
3) Možnost stanovení somatických buněk. Orientační test Porta SCC proužky pro měření
somatiky, 24ks

4) Audit managementu kolostrální výživy telat s vyhodnocením výsledků a dalším doporučením
(refraktometr pro měření kvality kolostra a CB v krevním séru telat).

5) Audit prací na dojírně (kvalita provedení, hledání rizikových míst) s vyhodnocením
výsledků a dalším doporučením.
6) Možnost měření zátěže vzduchu ve stáji.
7) Možnost provedení kontroly účinnosti desinfekce prostředí. Vyhodnocení účinnosti
desinfekce.
8) Možnost zpracování dotací.
9) Možnost provedení termoauditů (stáje, čekárna na dojení,...), pomocník při řešení
problémů tepelného stresu zvířat.
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Poradíme vám s těmito patogeny

PATOGEN

CHOROBA
BAKTERIÁLNÍ CHOROBY

Bacillus cereus - spory
Campylobacter jejuni
Corynebacterium
pseudotuberculosis

Průjmy, enteritidy, mastitidy
Enteritida a PIA
Kožní vředy

Clostridium perfringens – spory
Escherichia coli

Průjmy
Kolibacilóza telat, mastitida vemene

Klebsiella pneumoniae

Mastitidy mléčného skotu
Chronické a borty, ztráta produkce
mléka, zoonóz a

Leptospira interrogans
M. avium var. paratuberculosis
- MAP

Paratuberkulóza

Pseudomonas aeruginosa

Cystitida a pyelonefritida, mastitida

Proteus vulgaris
Pasteurella multocida

Infekce ran a urogenitálního ústrojí
Pasteurelóza

Streptococcus spp.

Pneumonie

Salmonella spp.

Salmonelózy

S. aureus, S. zooepidemicus

Stafylokokóza, mastitidy

VIROVÉ CHOROBY
Aphtovirus (Picornaviridae)
BVD virus

Slintavka a kulhavka (SLAK)
Bovinní virová diarrhoea

Coronavirus

Virová gastroenteritida

ECBO virus

Enzootická pneumonie

Herpesvirus - IBR

Infekční rhinotracheitida skotu (IBR)

Rotavirus (velmi odolný)
Rhabdovirus

Rotaviróza telat
Vzteklina

Vaccinia virus

Kravské neštovice
CHOROBY ZPŮSOBENÉ PLÍSNĚMI

Aspergillus brasiliensis (niger)
Candida albicans
Trichophyton mentagrophytes,
verrucosum
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Aspergilóza, aborty
Vaginální výtoky, p růjmová
onemocnění
Trichofytóza
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Kontakty
Tekro, spol. s r.o.
Višňová 484/2, 140 00 Praha 4, www.tekro.cz
Výrobní závod: Nová Dědina, 783 91 - Uničov
Objednávky: tel.: +420 585 004 366, fax: +420 585 004 303
ODDĚLENÍ ZOOHYGIENY:
Area manager ČR

MVDr. Pavlína Bidlová

Area manager SK

MVDr. Jana Hantšoková

Vedoucí oddělení
Podpora prodeje

Ing. Karel Tittl
Ing. Stanislav Polcr

tel.: +420 734 180 001
p.bidlova@tekro.cz
tel.: +421 908 709 307
j.hantsokova@tekro.sk

tel.: +420 602 221 410, k.tittl@tekro.cz
tel.: +420 725 763 860, s.polcr@tekro.cz

Česká republika - regiony
Ing. Hana Drápalová
Tel. +420 606 756 499
h.drapalova@tekro.cz
Ing. Radek Mayer
Tel. +420 725 784 198
r.mayer@tekro.cz
Ing. Radek Mayer
Tel. +420 725 784 198
r.mayer@tekro.cz
Ing. Martin Vyroubal
Tel. +420 723 634 199
m.vyroubal@tekro.cz
Ing. Jaroslav Servus
Tel. +420 601 581 858
j.servus@tekro.cz

Slovenská republika - regiony

MVDr. Jana Hantšoková (Area manager SK)
Tel. +421 908 709 307
j.hantsokova@tekro.sk
Ing. Jaroslav Merčiak
Tel. +421 918 628 102
j.merciak@tekro.sk

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Pro podrobnější informace kontaktuje:
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Tittl, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.tittl@tekro.cz

