
BIOCID-30
Univerzální pěnotvorná jodoforová dezinfekce pro chovy skotu

www.tekro.cz



www.tekro.cz 2



BIOCID-30 FORMALIN a přípravky, kterých je složkou

VLASTNOST ÚČINEK VLASTNOST ÚČINEK

Účinná látka

Jód

Účinný stabilně od -9°do 45°C.

Účinná látka

Formaldehyd

Proměnlivá účinnost až od 10°C.

Netoxický pro vyšší organizmy, nedráždí.
Protoplazmatický jed. Toxický v jakékoli koncentraci. 

Proniká přes pokožku, sliznice, GIT i respirační 

aparát.

Prostupuje přes kůži do krevního oběhu, kde ničí patogeny. Karcinogen 3. třídy, mutagen. Neexistují netoxické 

koncentrace!

0,5-1% preventivní, 2% terapeutický účinek, ochranná

lhůta 0
Při 7% velmi účinný, ale karcinogenní.

Smývá nečistoty a 

dezinfikuje

Beznábojové smáčedlo proniká do organických nečistot, 

které se snadno smývají z paznehtů či povrchu.
Jen dezinfikuje

Neproniká do organické hmoty. Nemá mycí účinky.

Vhodný do stacionární i do průchozí vany na paznehty. 

Rychlý účinek.
Vhodný hlavně do stacionární vany

Kyselá reakce
Jodofor vykazuje zesílenou účinnost proti virům, baktériím, 

plísním i sporám. 
Neutrální V kyselém prostředí je méně účinný.

Barevná indikace Vizuální kontrola účinnosti. - -

Účinek 8 týdnů Účinný v kapilárách i dlouhodobě na povrchu (micely). Účinek <3 dny Účinný jen po dobu, po níž je karcinogenní.

Nevytvrzuje paznehty Nelámou se => nedochází k sekundárním infekcím Vytvrzuje paznehty Lámání rohoviny = sekundární infekce

Pěnová aplikace
Viditelná účinnost. Expozice na jakékoli ploše do 55 minut = 

čas pro likvidaci mikrobů.
Aplikace postřikem Expozice jen do 2 minut.

Manipulace Pro prevenci se dávkuje na 1 m3 5 l koncentrátu. Manipulace Na 1 m3 se dávkuje 70 litrů koncentrátu.
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Koupání probíhá od druhého týdne v únoru 2019, 3x v týdnu, ráno–odpoledne, v 1% Biocidu-30.
Před vlastní koupelí v Biocidu jsou krávy přeháněné vanou s vodou (mytí paznehtů). 
Srpen 2018 - únor 2019 kontrolní období bez koupelí. 



Podkování

Za sledované období klesla nutnost 
provádět tento zákrok o 63 % 
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Obvazování
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Za sledované období klesla nutnost 
provádět tento zákrok o 87 %  



Vyhodnocení lézí Povrchové dermatitis interdigitalis

Za sledované období došlo k 
poklesu těchto lézí o 82 %
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Vyhodnocení lézí Dermatitis digitalis

Za sledované období došlo k 
poklesu těchto lézí o 65 %
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Vyhodnocení lézí označovaných Rusterholzův vřed

Za sledované období došlo k 
poklesu těchto lézí o 44 %
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Vyhodnocení lézí označovaných Nemoc bílé čáry

Za sledované období došlo k 
poklesu těchto lézí o 55 %
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Vyhodnocení lézí označovaných jako Nekrobacilóza

Za sledované období došlo k 
poklesu těchto lézí o 62 %
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Vyhodnocení lézí způsobených kombinací Nekrobacilózy a HVS 

Za sledované období došlo k 
poklesu těchto lézí o 100 %
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Shrnutí, Závěr

1) V důsledku kulhání způsobené bolestí dochází u krav ke:

- snížení mléčné produkce

- snížení příjmu krmiva

- ztrátě tělesné hmotnosti

- imunosupresi, která souvisí s projevy mastitid a metritid

- přímé ztráty související s léčbou, nástupem chronicity a vyřazením zvířat z dalšího chovu

2) Pravidelným používám koupelí v 1% Biocidu, 3x týdně ráno a večer, došlo od srpna 2018 do června 2019 k
poklesu výskytu problémů s paznechty v průměru o 68 % a nutnost použití léčebných zákroků o 75 %
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Shrnutí, Závěr
Ekonomika:

Krávy vyřazené na jatka z důvodu onemocnění končetin, včetně utracení z důvodu Nekrobacilózy

srpna 2018 – března 2019 33 ks

duben 2019 4 ks

květen 2019 4 ks

červen 2019 0 ks

červenec 2019 0 ks

Celkem za sledované období 41 ks krav (náklady a kafilerii, na zbytečnou léčbu, na ztrátu mléka za laktaci)

Průměrná cena mléka za sledované období  9,13,-/l

Průměrný denní nádoj 25l,-/ks
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Shrnutí, Závěr
Ekonomika:

Náklady na veterináře a léčiva/ks :

- úkon bez léčiva 182,-/ks

- Engemycin 5 dávek (u závažných případů 7 dávek) 500,-/ks (700,-/ks)

OL mléko 8 dní = 8 x 25l x 9,13,-/l 1 826,-/ks

- Cefenil 5 dávek (u závažných případů 7 dávek) 700,-/ks (980,-/ks)

bez OL na mléko

- Naxcel 1 dávka 1 000,-/ks

bez OL na mléko

Další náklady vznikají z důvodu imunosuprese na léčbu mastitid a metritid.
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Shrnutí, Závěr
Ekonomika:

Celkové ztráty na mléce z důvodu poklesu užitkovosti (bolestivé stavy výrazně narušují welfare a tím i užitkovost)

Výroba mléka poklesla za pololetí (srovnání 2018/2019, do začátku koupelí) o 333 846 l mléka

Prodej mléka poklesl za pololetí (srovnání 2018/2019, do začátku koupelí) o 317 891 l mléka

Ztráta na mléce byla v důsledku onemocnění paznehtů vyčíslena na 1 451 173,-

Užitkovost jen za leden 2019 (před zahájením koupelí) klesla o 88 000 l mléka, cena l mléka byla 9,43,-

Ztráta mléka jen za leden 2019 v důsledku onemocnění paznehtů byla 414 920,-

Po zahájení koupelí se stav výrazně zlepšil a ztráty jsou výrazně menší.

Náklady na Biocid-30 od února do června 2019 jsou 4 x 200l sud = 340 000,-

www.tekro.cz


