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KENOTMCOX je del Paketa popolne biološke zaščite

KENO
TM

COX
Manjkajoči člen pri zatiranju kokcidioze!
• Zelo učinkovit na večino odpornih 

oblik oocist: deluje na sporulirane oblike

• Edinstvena sestava brez fenolov, 
prijavljen patent (PCT/EP2009/000789)

 

Paket popolne biološke zaščite

Zaščitite vaše živali in povečajte vaše donose

(Bioprotection Box) CID LINES, programa za zagotavljanje
varnosti prehranske verige in povečanje donosov na kmetiji.
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Manjkajoči člen pri 
zatiranju kokcidioze!
Za preventivo in zdravljenje kokcidioze je na voljo 
nekaj zdravil. Kokcidiostatike dajemo v krmo ali 
v vodo, da preprečimo akutne izbruhe bolezni in 
ekonomsko škodo, ki je pogosto povezana s sub-
akutnimi infekcijami. Prednost ima vedno preven-
tiva, ker večino škode nastane preden se pojavijo 
klinični znaki.

Glavni cilj razkuževanje je prekinitev oro-fekalnega 
prenosa (ubijemo eksogeno obliko), medtem ko 
aktikokcidiki delujejo le na endogeni stadij. Pra-
vilno čiščenje in razkuževanje sta dodatni ukrep 
v boju proti kokcidiozi.

Kaj je KENO
TM

COX?
KENOTMCOX je širokospektralno razkužilo učin-
kovito proti endoparazitom (npr. Eimeria spp.,
Cryptosporidium parvum) in bakterijam.

KENOTMCOX pomaga znižati infekcijski pritisk v 
objektih za živali. Lahko ga apliciramo na vse 
vrste površin. 

KENOTMCOX ima edinstveno sestavo, ne vsebuje 
fenolov, je varen za uporabnika in za živali.

Kako uporabljamoKENO
TM

COX?

ciljna vrsta
koncentracija in 

kontaktni čas
pogostost 
uporabe

E
Coccidia sp
imeria spp 4% (1:25), 2h med turnusi

Uporabljajte samo ob pojavu endoparazitov.

1. Predhodno objekte očistite in razkužite. Uporabite 
alkalno čistilno sredstvo (Biogel, Kenosan).

2. Pustite, da se posuši.

3. Raztopite KENOTMCOX v vodi, tako da dobite 
homogeno raztopino. 
Doziranje: 4% (=40ml
KENOTMCOX-a na 1L 
vode)

Vaš dobavitelj:

ENDOGENI STADIJ
v prebavnem traktu

ŽIVLJENSKI 
CIKEL OOCIST

izločanje
kontaminacija

KENOTMCOX 
dezinfekcija

EKSOGENI STADIJ

4. Obilno razpršite po 
    vseh površinah s 4% 
    raztopino KENOTMCOX-a 
    dokler površine niso mo-
    kre (0.4L raztopine/m²). 
    Ne pozabite na razpoke 
    in luknje v tleh in stenah. Pršite po vseh površinah, 
    ki lahko pridejo v stik z živalmi. Namenite posebno 
    pozornost krmilnikom in napajalnikom.

5. Zaprite vrata in dovolite, da je proizvod v kontaktu 
    s površinami vsaj 2 uri.

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana
t./f.: 01 2425 530, m: 031 659804, 040 304180
e: info@animalis.si   www.animalis.si 

'Biocid uporabljate varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.'


