
 

 

AGRISAN HOOF 
PROSZEK DEZYNFEKCYJNO - SANITYZUJĄCY DO UTRZYMANIA HIGIENY BYDŁA I POZOSTAŁYCH 

ZWIERZĄT KOPYTNYCH - DEDYKOWANY DO OCHRONY RACIC I KOPYT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka, cechy i właściwości produktu 
 

Jest to wieloskładnikowy produkt o unikatowej formule stosowany w profilaktyce i 

leczeniu schorzeń racic. Pokrywa całą racicę i wnika głęboko w szpary 

międzyraciczne. Ma działanie wiążące wilgoć, okrywając ranę wysusza ją i przerywa 

serię infekcji. Suche środowisko i wartość pH (zasadowy odczyn) hamuje rozwój 

szkodliwych bakterii i zapobiega rozszerzaniu się zakażeń na inne zwierzęta. 

Zawartość substancji aktywnych sprawia, że racice są dobrze utwardzone i nie 

ulegają deformacji. 

 

Preparat służy również do utrzymania higieny weterynaryjno – sanitarnej podczas 

tzw. suchych kąpieli (wanny i korytarze przepędowe) oraz w środkach transportu 

zwierząt (podczas załadunku / wyładunku). 

 

Zwierzęta przechodzące przez powszechnie znane kąpiele racic doznają silnego 

stresu. Doskonałym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest stosowanie 

nowego rozwiązania jakim jest tzw. sucha kąpiel racic. 

  

Zalety suchej kąpieli racic: 

- alternatywa dla mokrych kąpieli, szczególnie w okresie ujemnych temperatur 

- doskonała sypkość, nie udeptuje się i nie zbryla 

- osusza i utwardza róg racicy 

- przerywa łańcuch infekcyjny suchym środowiskiem 

- brak zapylenia na skutek przepędzania 

- brak oddawania kału pod wpływem stresu  

- brak niebezpieczeństwa poślizgu 

- oszczędny w użyciu, prosty w obsłudze 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie preparatu 

Preparat należy wsypać do specjalnej wanny służącej do dezynfekcji racic i kopyt zwierząt. W zależności od rozmiarów kąpieli racic 

potrzeba ok. 50 - 75 kg preparatu (do wysokości 15-20 cm) dla ok. 250 zwierząt. Możliwe jest stosowanie produktu wraz z trocinami 

w proporcjach 1:3 (jedna część preparatu na 3 części trocin).  

AGRISAN HOOF nie udeptuje się i nie zbryla, osusza i utwardza róg racic i kopyt, przerywa łańcuch infekcyjny suchym 

środowiskiem. W zależności od potrzeb preparat stosować 2 do 3 razy w tygodniu. Wannę umieścić przy wyjściu ze stanowiska 

udojowego. 

Choroby racic obok mastitis, są najczęściej występującym problemem w hodowli bydła mlecznego. To powszechnie występujące 

zjawisko stanowi jedną z ważniejszych przyczyn powodujących wysokie straty finansowe gospodarstw. 

Źródłem zachorowań racic jest bardzo często brudna i mokra posadzka na gankach spacerowych i w legowiskach, złe zastosowanie 

kąpieli racic a także niedostateczna higiena w obrębie obory, wysoka wydajność oraz nieprawidłowe żywienie. Skutkiem natomiast 

jest spadek produkcji mleka, pogorszenie wskaźników rozrodu (opóźnienie zacieleń) oraz zwiększenie brakowania zwierząt. Bardzo 

pomocne w profilaktyce schorzeń racic są kąpiele odkażające i utwardzające róg racic. Ważne jest jednak to aby przeprowadzane  

były one w sposób prawidłowy (wanny i korytarze przepędowe). 

AGRISAN HOOF ma zastosowanie dla wszystkich grup zwierząt takich jak: bydło, świnie, owce, konie, kozy. 

Postać proszku sprawia, że produkt doskonale sprawdza się w okresie niskich temperatur i jest alternatywą dla płynnych 

kąpieli. 

 

Pozostałe informacje 

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze poniżej 30 stopni. 

Chronić przed wilgocią. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

Opakowania: worki 25 kg 

 

 

Producent 

 

 

AGRIVET Spółka Jawna 

64-316 Kuślin, ul. Sczanieckiej 24 

tel.: +48 61 4473013, 61 4475633 

www.agrivet.pl, www.agrisan.pl 

agrivet@agrivet.pl 

 

Product Manager: 

Krzysztof Kiljański 

tel. +48 692 536 139 

k.kiljanski@agrivet.pl 


