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Bij CID LINES zijn we ervan overtuigd dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid. 
En die gezondheid is op zijn beurt de sleutel tot meer rendabiliteit en duurzaamheid. 
In de landbouwsector zorgen gezonde dieren voor meer inkomen voor de boer. In 
de voedingsindustrie genereren gezondheid en veiligheid betere bedrijfsvoering 
in overeenstemming met alle voorschriften. Globaal gezien zal de eindconsument 
altijd de vruchten plukken van een gezonde voedselketen, hetgeen het algemeen 
welzijn bevordert.

Daarom zorgen wij als betrouwbare partner van landbouwers en voedingsprofes-
sionals ervoor dat hygiëne functioneert en dit op de meest effi  ciënte manier. Wij 
bieden niet alleen een brede waaier aan producten aan voor specifi eke doeleinden, 
maar geven ook professioneel advies, volledig afgestemd op elke situatie en op elke 
schakel in de voedselketen. Om te komen tot juiste hygiënetoepassingen, bouwen 
wij een duurzame relatie op met onze distributeurs door hen voortdurend onders-
teuning te bieden.

Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling en door onze kennis te delen met 
onze partners, blijven we bovendien altijd een stapje voor. Zo besparen we hen 
kopzorgen en helpen hen zich te focussen op het essentiële: hun bedrijf gezond 
houden.
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CID LINES behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving producten te wijzigen. De 
vermelde producten zijn misschien niet allemaal in elk land verkrijgbaar of geregistreerd. Vraag advies aan uw 
lokale CID LINES-distributeur.Aanvullende productinformatie kan op aanvraag worden bezorgd: technische 
infobladen, infobladen voor materiaalveiligheid, catalogussen enz. Andere verpakkingsomvang is op aanvraag 
verkrijgbaar.
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Hygiëne van schoeisel, handen en kleren
De vaakst terzijde geschoven en vergeten maatregel op het bedrijf, terwijl het waarschijnlijk de snelste, eenvoudigste en goedkoopste is, 
om de verspreiding van bacteriën te voorkomen, is schoeisel te ontsmetten en de handen met antibacteriële handzeep te wassen. Dit is 
iets wat een zeer kleine moeite is en absoluut een automatisme moet worden onder de werknemers. Recente studies hebben namelijk 
nogmaals duidelijk uitgewezen dat monsters van bedrijfslaarzen een groot risicofactor vormen met een prevalentiepercentage van Salmo-
nella van 19,7%! (Prev. Vet Med., 2011)

Als ontsmettingsbaden adequaat worden gebruikt en op strategische plekken worden geplaatst, vormen ze een goede extra maatregel 
voor de bioveiligheid van het bedrijf. Daarnaast vestigt de aanwezigheid van voetbaden de aandacht van personeel en bezoekers op het 
belang van bioveiligheid op het bedrijf. (Amass et al., 2000; Pritchard, 2003).

PERSOONLIJKE
HYGIENE

D 50
Doodt microben in seconden!
•  hét alternatief voor traditionele ontsmetting
• snelle werking 
• extreem lage dosering
• stabiel (aanwezigheid van origanische 

belasting) 

 Virocid® 
Het meest geconcentreerde ontsmettings-
middel!
•  meest doeltreff end ontsmettingsmiddel
• wereldwijd bewezen werking (EN en AOAC)
• aanbevolen door diverse overheden 
• in geval van ziekte-uitbraken
• gebruiksvriendelijk 
Toelatingsnummers: 4605B / 11761 NToelatingsnummers: 3507B / 11920 N



Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. 
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1. VUILE LAARZEN

2. GESPOELD MET WATER

3. ONTSMET

Bron: Departement Landbouw
en Visserij/DGZ/UGent 
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Keno™ derm 
 Handzeep voor hygiënische desinfectie van 
de handen 
•  reiniger en desinfectant
• wateroplosbare vloeibare handzeep 
• zacht voor de huid 
• voldoet aan de normen EN1040 en EN1500 

Handcleaner Eco
 Handreiniger ideaal voor dagelijks gebruik 
•  goede handhygiëne
• zacht
• aangenaam parfum 

Keno™ sept G / L 
 Alcoholische oplossing voor handhygiëne 
•  disinfectant
• erkend voor landbouw en voedingsverwer-

kende industrie
• mild voor handen
• voldoet aan EN1040 en EN1500 normen 

Denk aan je handhygiëne!
1. Handpalm tegen handpalm wrijven

2. Rechter handpalm over linker bovenzijde handpalm
(en vice versa)

3. Handpalm tegen handpalm met gekruiste vingers

4. Onderzijde vingers van linkerhand in rechter handpalm wrij-
ven (en vice versa)

5. Linkerhandpalm met draaiende beweging rond de duim 
rechterhand bewegen (en vice versa)

6. Rechterhand vingertoppen met draaiende beweging in de 
handpalm linkerhand wrijven (en vice versa)

7. Droog je handen

8. Ontsmet

INCREASE YOUR BENEFITS BY PROTECTING YOUR LIVESTOCK www.cidlines.com

Personal hygiene
Hand & boot hygiene

HAND HYGIENE
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8

Palm to palm. Right palm over back of 
left hand and left palm 
over back of right hand.

Palm to palm with fin-
gers interlaced.

Backs of fingers to op-
posing palms with fin-
gers interlocked.

Rotational rubbing of 
right thumb clasped in 
left plm and vice versa.

Rotational rubbing, 
backwards and forwards 
with clasped fingers of 
right hand in left palm 
and vice versa.

Dry your hands. Disinfect.

BOOT HYGIENE
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Dry cleaning (brush)

Take away all rests of manure.

Rinse with water Disinfect Renew

Renew the solution regulary: 2-3 times/week

INCREASE YOUR BENEFITS BY PROTECTING YOUR LIVESTOCK www.cidlines.com

Personal hygiene
Hand & boot hygiene

HAND HYGIENE
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8

Palm to palm. Right palm over back of 
left hand and left palm 
over back of right hand.

Palm to palm with fin-
gers interlaced.

Backs of fingers to op-
posing palms with fin-
gers interlocked.

Rotational rubbing of 
right thumb clasped in 
left plm and vice versa.

Rotational rubbing, 
backwards and forwards 
with clasped fingers of 
right hand in left palm 
and vice versa.

Dry your hands. Disinfect.

BOOT HYGIENE
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Dry cleaning (brush)

Take away all rests of manure.

Rinse with water Disinfect Renew

Renew the solution regulary: 2-3 times/week
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Pluimveetransport is een transportafhankelijke sector en daarom is het van cruciaal 
belang dat al het uitgaande en binnenkomende verkeer (nieuwe voorraad, mest, 
voer, slachthuis, bezoekers enz.) zonder uitzondering wordt ontsmet. Een sproei-in-
stallatie voor vrachtwagens is ideaal, maar het is natuurlijk even zo effi  ciënt om op 
het bedrijf een werknemer de vrachtwagen met een Virocid®-oplossing van 0,5 % 
met de hand te laten ontsmetten.

 Virocid® 
 Het krachtigste ontsmettingsmiddel! 
•  meest doeltreff end ontsmettingsmiddel
• wereldwijd bewezen werking (EN en AOAC)
• aanbevolen door diverse overheden 
• in geval van ziekte-uitbraken
• gebruiksvriendelijk 

 Virocid®  RTU
Gebruiksklare sproeier
•  bactericide, fungicide en virucide werking 
• ontsmetten van behuizingen, materiaal, 

laarzen, gereedschappen en het transport 
van dieren

TRANSPORT
HYGIENE

 Biosafe 
Universele reiniger om apparatuur te ver-
nieuwen en te beschermen!

• extreem veilig
• multifunctioneel gebruik
• snel spoelen

Toelatingsnummers: 4605B / 11761 N Toelatingsnummers: 2610B
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HYGIENE VAN DE 
PLUIMVEESTAL

Om pasgeboren kuikens de best mogelijke start te bieden, moeten zij beschikken over een 
gezonde omgeving. Aangezien de moderne genetica zo’n hoge prestaties levert, is pluimvee 
veel minder resistent. Daarom zijn optimale bioveiligheidsvoorwaarden op het bedrijf vereist. 
Dit vraagt allereerst om een adequate reiniging en ontsmetting. Reiniging en ontsmetting 
gaan hand in hand. Ze vervullen een belangrijke rol bij ziektebeheersing en bij het voorkomen 
van besmetting tussen de tomen.
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Wist je dat? 
Bijna 50% van de werkelijke kosten van een uitgebreide reinigings- en desinfectieproce-
dure gaat naar arbeid, tot 33% op water (inclusief extra mestopslag- en verwijderingskos-
ten) en ongeveer 5% op producten (schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen).

Reiniging
Nadat de dieren de stallen hebben verlaten, is het tijd om 
het reinigingsprotocol te starten. Hoe eerder u hiermee be-
gint, hoe beter. Mest is gemakkelijker te verwijderen als het 
nog vochtig is en hoe langer gereinigde en ontsmette stal-
len kunnen drogen voordat nieuwe dieren ze betreden, hoe 
beter. Zeer weinig bacteriën en virussen kunnen namelijk 
langdurige droogte zonder de aanwezigheid van organisch 
materiaal (mest, biofi lm enz.) overleven. Sommige micro-or-
ganismen kunnen in een droge omgeving echter tot 60 da-
gen blijven overleven als er organisch vuil is achtergebleven. 
Daarom is reinigen absoluut noodzakelijk! Organisch vuil kan 
niet worden ontsmet.

Het verwijderen van dit organisch vuil moet gebeuren op 
een makkelijke, snelle manier en tegen een kosteneffi  ciënte 
prijs. Hygiëne moet realistisch blijven! Met aandacht voor de 
noden van de boer en een pak verworven ervaring, ontwik-
kelde CID LINES een gamma aan alkalische reinigingsmiddel-
en die hun voordelen – waaronder superieure doeltreff end-
heid en tijdbesparende eigenschappen – dagelijks bewijzen 
op vele pluimveehouderijen wereldwijd.

 Biogel 
 Stalreiniger met unieke gelvormende eigen-
schappen 

•  alkalisch reinigingsmiddel
• grote hechtingskracht
• verhoogde inwerktijd
• arbeid en waterbesparing
• veilig in gebruik 

  

 DM Cid S 
 Grondige reiniging van alle materialen in 
voedingsindustrie 
•  alkalische chloorhoudende reiniger
• ideaal voor materialen in de voedingsin-

dustrie
• reinigt snel
• zonder schrobben 

 Tornax S 
 Zure, krachtige schuimreiniger. 
•  schuimend
• verwijdert kalk, eiwitten, ijzeraanslag (roest)
• oorspronkelijke glans terug 

 Keno™san 
 De nieuwe standaard in het 
schoonmaken 
•  nieuwe en unieke technologie
• langhechtend & kleverig schuim
• penetreert zelfs het hardnekkigste vuil
• bespaar tot 50% product per m2
• veilig op alle materialen 

Toelatingsnummers: 5207B / 13120N

Reinigen met water

Contacttijd

Energieverbruik

Reinigingstijd

Waterverbruik

Reinigen met schuim Reinigen met Kenosan
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Ontsmetting
Het beoogde doel van ontsmetting is heel duidelijk: 99,99% microbiële reductie. Het draait er allemaal om te voorkomen dat ziektever-
wekkers zich op een gevaarlijk hoog niveau ophopen. Dit kan namelijk tot ernstige gezondheidsproblemen bij pluimvee en een aanzienlijk 
economisch verlies voor de pluimveehouder leiden.

Dit is iets waar pluimveebedrijven altijd mee te maken zullen hebben en waarvoor dan ook een rigoureuze aanpak is vereist. Hierbij is het 
geen optie selectief te werk te gaan en sommige plekken over te slaan. Bacteriën, virussen en schimmels gedijen goed op deze “vergeten 
plekken” en verspreiden uiteindelijk ziektes via mensen, kippen, vrachtwagens, ongedierte, insecten enz. die deze besmettingshaarden 
passeren.

 Cid 20 
 Uw hoop tegen (inter)nationale ziekte- 
uitbraken 
•  meest betrouwbare ontsmettingsmiddel
• langdurige werking
• zeer economisch
• voor een gezond en winstgevende bedrijf 
Toelatingsnummer: 2090B / 10769N

D 50
Doodt microben in seconden!
•  hét alternatief voor traditionele ontsmetting
• snelle werking 
• extreem lage dosering
• stabiel (aanwezigheid van origanische 

belasting) 
Toelatingsnummers: 3507B / 11920 N
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 Virocid® 
 Het krachtigste ontsmettingsmiddel! 
•  meest doeltreff end ontsmettingsmiddel
• wereldwijd bewezen werking (EN en AOAC)
• aanbevolen door diverse overheden 
• in geval van ziekte-uitbraken
• gebruiksvriendelijk 

Virocid® is een uiterst geconcentreerd ont-
smettingsmiddel met een synergetische 
samenstelling van 4 actieve componen-
ten. Het is al jarenlang uiterst succesvol 
gebleken bij het voorkomen en bestrijden 
van ziekte-uitbraken. Virocid® is de ideale 
partner voor het beheersen van voergere-
lateerde zoönose zoals Campylobacter en 
Salmonella. Het is verbazingwekkend ac-
tief bij heel lage concentratie (0,25 - 0,5%).

Bovendien heeft Virocid® een lange 
nawerking en kan veelzijdig toegepast 
worden (sprayen, vernevelen, foggen 
en inschuimen) op oppervlakken, als 
voetbaden, voor transport en materiaal. 
Wereldwijd getest en geregistreerd (EN, 
AFNOR, DEFRA, DVG, EPA enz.). 

De bacterie-, virus-, schimmel- en sporen-
dodende werking van Virocid® is uniek 
in de wereld en veilig voor mens, dier en 
milieu. Virocid® voldoet aan MEL (maxima-
le blootstellingsgrens). Deze wetgeving is 
bedoeld ter bescherming van de menselij-
ke gezondheid middels beheersing van de 
veiligheid van werknemers ten opzichte 
van de risico’s van chemische stoff en op 
het werk. De waarden voor Virocid® zijn 
als volgt:
• Virocid® gesprayd bij 0,5% (1:200) � 

0,0019 ppm
• Virocid® in schuimvorm bij 0,5% 

(1:200) �0,0016 ppm

More information available on 
www.virocid.com

Bacteriën

 Bordetella avium  AOAC UDT (0.25%)

Campylobacter jejuni AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)

Clostridium perfringens EN 1276 (0.50%)

Enterococcus faecium NFT 72 301 (0.25%), DVG (0.25%)

Enterococcus hirae EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), EN 13697 (0.50%)

Escherichia coli EN 1276 (0.25%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%)

 Haemophilus paragallinarum  AOAC UDT (0.25%)

 Klebsiella pneumoniae  AOAC UDT (0.25%)

 Listeria monocytogenes  AOAC UDT (0.25%)

Mycoplasma gallisepticum AOAC UDT (0.25%)

Mycoplasma synoviae AOAC UDT (0.25%)

 Ornithobacterium rhinotracheale  AOAC UDT (0.25%)

 Pasteurella multocida  AOAC UDT (0.25%)

 Proteus mirabilis  EST (0.25%)

Pseudomonas aeruginosa EN 1040 fr (0.50%), EN 1276 (0.50%), EN 1656 (0.50%), AOAC UDT 
(0.25%), EST (0.25%), DVG (0.125%), EN 13697 (0.50%)

Salmonella choleraesuis AOAC UdmBasic (0.25%), AOAC UDT (0.25%)

Salmonella enteritidis EN 1276 (0.50%), AOAC 960.09 (0.125%), AOAC UDT (0.25%), EN 1656 
(0.25%)

 Salmonella hadar  EN 1656 (0.25%)

Salmonella heidelberg EN 1276 (0.125%) 

Salmonella infantis EN 1656 (0.50%) 

Salmonella Kentucky EN 1656 (1%) 

Salmonella paratyphi java EN 1276 (0.10%) 

Salmonella pullorum AOACT UDT (0.25%)

Salmonella typhimurium EN 1276 (0,125%)

 Salmonella virchow EN 1656 (0.25%) 

Staphyllococcus aureus EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%), 
DVG Böse (0.50%), EN 13697 (0.50%)

Staphylococcus hyicus EN 1656 (0.25%) 

Streptococcus faecium NFT 72-190 (0.25%) 

Yersinia pestis NFT 72-190 (0.25%) 

Schimmels en gisten

Aspergillus fumigatus EN1650 (0.50%), EST Nl (0.50%), EST ENG (0.25%), AOAC Fungi 
(0.50%)

Aspergillus niger EN 1650 (0.25%) 

Aspergillus versicolor NFT 72-300 (0.50%) 

Candida albicans T72-190 Nl (0.25%), T72-190 ENG (0.25%), EST (0.50%), DVG 
(1.00%), DVG (0.50%), DVG (0.50%), DVG (0.25%), EN 13697 
(0.50%)

 Fusarium oxysporum  EN 1650 (0.50%)

Virussen

 Avian circovirus  AOAC (0.50%)

Avian Infl uenza (bird fl u or fowl pest) Institut National de Recherches Vétérinaires (1.00%), AOAC 
(0.25%), 

Gumboro virus Institut National de Recherches Vétérinaires (0.50%), AOAC 
(0.25%)

Infectious bronchitis virus EN 14675 (0.25%)

Infectious Laryngotracheitis AOAC (0.25%)

Marek’s disease virus AOAC (0.25%)

Newcastle disease virus (Pseudo-fowl pest) NFT 72-180 (0.10%), AOAC (0.25%), Institut National de Re-
cherches Vétérinaires (0.50%)

 Reovirus  AOAC (0.25%)

Virocid®, ‘s werelds 
krachtigste ont-
smettingsmiddel.

Toelatingsnummers: 4605B / 11761 N
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DRINKWATERHYGIENE
& BEHANDELING

Water is cruciaal voor elk aspect van het metabolisme van pluimvee. Het speelt een belangrijke rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur, 
het verteren van voedsel en het afvoeren van afvalstoff en uit het lichaam. Bij normale temperaturen verbruikt pluimvee minstens tweemaal zoveel 
water als voer.

Iedereen weet hoe belangrijk het is om de stallen te reinigen en te ontsmetten, maar het reinigen en ontsmetten van de drinkwaterleidingen van 
pluimveestallen is minstens zo belangrijk.

Goed gereinigde waterleidingen betekent verwijdering van aanslag en biofi lm. Biofi lm is de laag die in de waterleidingen wordt gevormd en wordt 
veroorzaakt door het toevoegen van vitamines, medicijnen enz. aan het water. Hierin gedijen ziekteverwekkers zoals Salmonella, E. coli enz. en de 
goede werking van medicijnen, vaccins enz. wordt hierdoor belemmerd. Uiteindelijk raakt het drinkwatersysteem verstopt en kan het water niet 
goed meer stromen.

Een veilige en goed werkende watertoevoer is dus cruciaal voor een effi  ciënte productie van pluimvee!
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Reiniging van drinkwaterleidingen
De snelste manier waarop een ziekteverwekker ziekte op een bedrijf kan versprei-
den en uw pluimvee kan besmetten, is via het drinkwater! Besmet drinkwater kan 
zwaar wegen op het immuunsysteem van pluimvee en leidt tot stress en ziekte 
vanwege de continue blootstelling aan het hoge infectierisico. Salmonella, E coli, 
Streptococcus, oöcysten (coccidiose) enz. kunnen zo heel gemakkelijk naar elk kip-
penstal en elk drinksysteem worden overgedragen waar ze uiteindelijk in het li-
chaam van een dorstig dier terechtkomen. De invoering van een degelijk hygiëne-
plan op een pluimveebedrijf middels management, reiniging en ontsmetting kan 
vergeefs zijn als niet wordt stilgestaan bij het drinkwater of het niet eens in het 
hygiëneplan is opgenomen. Het grootste probleem doet zich voor als de drinkwa-
terleiding een biofi lm bevat. In deze biofi lm zijn schadelijke ziekteverwekkers bes-
chermd en kunnen zij zich ongestoord vermeerderen. Hoe meer minerale aanslag, 
zoals ijzer, mangaan, kalk enz. -vanwege hard water bijvoorbeeld-, hoe gemakkelijk 
organisch materiaal, waaronder bacteriën, zich aan de binnenkant van de water-
leiding kunnen vasthechten.

 Keno™X 
Houd het water voor uw dieren
gezond en schoon

• twee componenten oplossing
• produceert een chloordioxide-oplossing
• sterke oxiderend vermogen

Waterontsmetting
Op sommige boerderijen kan er soms nog steeds een probleem zijn met de kwaliteit van 
het drinkwater, zelfs na een grondige reiniging van de drinkwaterleidingen. In deze geval-
len ligt het probleem vaak bij de kwaliteit van het water dat de boerderij binnenkomt. 
Waar komt het water vandaan? Oppervlaktewater, zoals kunstmatige meren of oppervlak-
teputten en bronwater dragen meestal een hoge bacteriële lading mee. Ook Trichoderma 
en algen komen veel voor in dit soort wateren. In deze situaties moet het inkomende 
water te allen tijde worden gedesinfecteerd!

Voordelen van Keno™ X

 
2,5 keer sterkere oxidant 
dan chloor  Verwijdert biofi lm  

Veel minder corrosief dan 
chloor, hydrolyseert niet 
in zuur

Vormt geen chloorbijpro-
ducten

Onafhankelijk van de pH:
eff ectief tussen pH
4 - 11

Smaak- en geurloos

Verwijdert anorganische 
besmettende stoff en (Fe, 
Mn, Ca,...)

Eff ectief bij hogere tem-
peraturen

Breedspectrum-middel

hoofdstekkerzuigleiding

afvoerleiding

in

uit

injectieklep

watermeter
met terugslagklep

A

B
C

ontluchting

doseerpomp

 Cid 2000  Aqua
 Uw beste garantie in drinkwaterhygiëne 
•  verwijdert kalkaanslag
• veilig voor materiaal
• beste garantie op microbiële reductive 

 Cid Clean 
 Reinigingsmiddel op basis van waterstof-
peroxide 

• materiaal vriendelijk
• volledig biologisch afbreekbaar
• geen (zware) metalen 

Toelatingsnummers: 3109B

Toelatingsnummers: 10117B

Toelatingsnummers: NOTIF 951
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Agrocid Super™
Oligo
 Aanzuurder voor drinkwater bij kippen en 
varkens 
•  aanvullend diervoeder 
• voor varkens en pluimvee
• verzuurder van drinkwater  r 

 Agrocid Tonic 
 Aanvullend diervoeder voor pluimvee 
•  aanvullend diervoeder 
• voor varkens en pluimvee
• verzuurder van drinkwater 

Aanzuring van het water
Het aanzuren van het drinkwater kan helpen bij 
het verbeteren van de kwaliteit van deze “ver-
geten voedingsstof”. Het verhoogt niet alleen de 
kwaliteit ervan door de bacteriële druk te verlagen 
maar het kan ook leiden tot betere prestaties van 
de dieren.

Als een product met één enkel organisch zuurbe-
standdeel in het drinkwater wordt gedaan, neemt 
de pH-waarde zeer snel af en als de dosering te 
hoog is, kan de pH-waarde te snel afnemen met 
alle negatieve gevolgen van dien (minder wa-
teropname en lagere prestaties). Daarom is het 
beter te kiezen voor een product met een syner-
getische samenstelling van meerdere organische 
zuren. Deze organische zuren hebben een groter 
buff ereff ect waardoor de pH-waarde langzaam 
afneemt, ze een grotere antibacteriële werking 
hebben, meer smaak hebben en minder corrosief 
zijn dan één enkel zuur.

EO

VIT

ACID
S

OLIGO
ZnCu

BU

Agrocid Super™
 Complete 
 Ontsmettingsmiddel op basis van jodium. 
•  aanvullend diervoeder 
• voor varkens en pluimvee
• verzuurder van drinkwater 

EO

VIT

ACID
S

OLIGO
ZnCu

BU

EO

VIT

ACID
S

OLIGO
ZnCu

BU

Feit! 
Elke onbehandelde waterleiding bevat 
een biofi lm! Biofi lm in waterleidingen 
bestaat uit een laag polysachariden (or-
ganisch materiaal). Het kan leiden tot 
verstoppingen, het volume van de leid-
ing beperken met 70 tot 80% en dus het 
doorstromen van het water aanzienlijk 
verminderen. In de biofi lm kunnen zich 
tal van micro-organismen bevinden. Het 
heeft nadelige gevolgen voor vaccins 
en vitamines die via het water worden 
toegediend.

Organische 
zuren

Boterzuren Zink & 
koper

Essentiële 
oiliën

Oligo-
elementen

Vitaminen

Agrocid SuperTM Oligo

Agrocid SuperTM Complete

Agrocid Tonic

KenoTMvit E

ACIDS Organische zuren EO Essentiële oliën

BU Boterzuren OLIGO Oligo-elementen

ZnCu Zink & koper VIT Vitaminen

EO

VIT

ACID
S

OLIGO
ZnCu

BU

Composition: Sodium chloride - Glucose syrup (Total sugar 0, 1%). Analytical constituents: 0% crude 
protein, 0% crude fats, 0% crude fi bre, 0% lysine, 0% methionine, sodium 0,04%, 0,6% crude ash, moistu-
re 24,9%. Additives: preservatives : Formic acid E236 - Propionic acid E280 - Lactic acid E270 - Citric acid 
E330 - sorbic acid E200. - trace elements : Dicuperchloridetrihydroxide, 3b409-Cupric: 2100 mg / kg, Zinc 
chloride, monohydrate, 3b609-Zinc: 2500 mg/ kg.

Composition: Calcium chloride, dihydrate (17,6 g/L Ca) - Magnesium chloride, hexahydrate (12 g/L 
Mg) - Sodium chloride (8 g/L), glucose. Analytical constituents: 61,3% moisture, 22,4% crude ash, 
8% phosphorus, 0,6% sodium, 0% crude protein, 0% crude oils and fats, 0% crude fi bre, 0% lysine, 0% 
methionine. Additives: preservatives: ortho-Phosphoric acid: (1 a338): 103 g/L - micronutrients: Man-
ganous(ll)chloride, tetrahydrate, 3b501-Manganous: 5 g/L, Ferric(IIl)chloride, hexahydrate, 3b102-Fer-
ric: 4 g/L, Zinc-chloride, monohydrate, 3b609-Zinc: 4 g/L, Dicopper chloride trihydroxide, 3b409-Cop-
per: 2 g/L, Specifi c gravity: 1,275kg/l.

Composition: Mono- di- and triglycerides of butyric acid, Glycerol. Analytical constituents: 0% crude 
protein, 0% crude fi bre, 0% lysine, 0% methionine, 0% phosphorus, 1,0% sodium, 2,4% crude ash, 16,3% 
moisture, 23,0% crude oils and fats. Additives: Preservative agents: E236 Formic acid, E237 Sodium formate, 
E270 Lactic acid. Aromatic substances (2b): 5%.

Wat is Agrocid Tonic?
Agrocid Tonic is een vloeibaar voedingssup-
plement voor kippen dat negen verschillende 
mineralen en spoorelementen bevat en tij-
dens de groei en intensieve productieperio-
des toegediend moet worden. Agrocid Tonic 
is bedoeld als een aanvulling op het rantsoen 
ter ondersteuning van kippen tijdens de ont-
wikkeling van de beenderen, warmtestress, 
voedingsveranderingen, en tussen of na vac-
cinaties. Het is ook nuttig voor de verbetering 
van de kwaliteit, dikte en sterkte van de eier-
schaal tijdens periodes van nutritionele stress. 
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Keno™ vit E 
 Terug naar de essentie. 
•  natuurlijk product
• op basis van geconcentreerde essentiële 

oliën
• hoge kwaliteit
• ter ondersteuning van voederinname 

Keno™vit E is vloeibare essentiële oliën en een vitaminesupplement. Keno™vit E is een natuurlijk 
product op basis van hoog geconcentreerde essentiële oliën. Vanwege de hoge kwaliteit van de 
natuurlijke ingrediënten en de aromatische en eetlustopwekkende additieven, is Keno™vit E bij-
zonder geschikt om de voeropname te ondersteunen. Keno™vit E heeft ook een positieve invloed 
op de luchtwegen en helpt hittestress verlichten.

• Tijdens periodes met hoge buitentemperaturen om de vogels te ontlasten van hittestress
• 2 dagen na vaccinatie van NCD en IB.
• Na het uitdunnen van de pluimveepopulatie.
• In het geval dat problemen met de ademhaling worden opgemerkt in de groep dieren, 

vooral in de bovenste luchtwegen (niezen, ontsteking bovenste gedeelte, neus en si-
nusslijmvliezen, enz.)

Samenstelling: 30% propyleenglycol, 3% glycerol. Analytische bestanddelen: 0% ruw eiwit, 0% ruwe celstof, 0% lysine, 0% methionine, 0% fosfor, 0,06% natrium, 0,1% ruwe 
as, 21,0% vocht, 28,0% ruwe vetten . Additieven: Vitaminen: 3a700 - Vitamine E 10 mg / g Spoorelementen: EB - Selenium 0,05, mg / g als natriumselenietemulgators: E484 
polyethyleenglycolglycerylricinoleaat Aromatische stoff en (2b): 250 mg / g. Identifi catienummer: BE6328.

EO

VIT

ZU
REN

OLIGO
ZnCu

BZ

vit E is vloeibare essentiële oliën en een vitaminesupplement. Keno™vit E is vloeibare essentiële oliën en een vitaminesupplement. Keno™vit E is vloeibare essentiële oliën en een vitaminesupplement. Kenovit E is een natuurlijk 
product op basis van hoog geconcentreerde essentiële oliën. Vanwege de hoge kwaliteit van de 

Essentiële oliën
• Heilzaam eff ect op de algemene gezondheid
• Sterke antioxidantactiviteit
• Een sterker anti-bacterieel eff ect door het synergetische 

actie met organische zuren
• Een verbeterde werkzaamheid in zowel hoog als laag 

pH-niveau

Composition: 30% Propyleneglycol , 3% Glycerol. Analytical constituents: 0% crude protein, 0% crude fi ber, 
0% lysine, 0% methionine, 0% phosphorus, 0,06% sodium, 0,1% crude ash, 21,0% moisture, 28,0% crude fats. 
Additives: Vitamins: 3a700 - Vitamin E 10 mg/g Trace elements: EB - Selenium 0,05, mg/g as Sodium Selenite 
Emulgators: E484 polyethyleneglycolglycerylricinoleate Aromatic Substances (2b): 250 mg/g.
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KENO
TM

COX
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De ontbrekende schakel in coccidiose-
controle!

•  zeer eff ectief tegen de meest resistente 
vorm van oöcysten: gesporuleerde oöcysten

• unieke formule
• zonder fenol, gepatenteerd 

 Keno™cox 

Oöcysten zijn zeer resistent in de omgeving en veel ontsmettingsmiddelen zijn niet eff ectief. Bovendien 
werken de meeste ontsmettingsmiddelen enkel op de niet-gesporuleerde vorm, terwijl de gesporuleerde 
vorm echter het meest kritisch is! 
Keno™cox is een breedspectrum ontsmettingsmiddel met bewezen werkzaamheid tegen virussen, bacteriën 
en protozoa in de omgeving (zoals bijvoorbeeld Eimeria spp.)

Desinfectie in uw pluimveestallen met Keno™cox
• is essentieel om de infectiedruk op uw bedrijf te verlagen
• is zeker een onderdeel van een adequaat coccidioseprogramma!
• kan op uiteenlopende oppervlakten worden aangebracht
• is veilig voor zowel de gebruiker als voor de dieren vanwege de unieke formule zonder fenol (gepatenteerd).

Aanvullende procedures zoals het reinigen van uw pluimveestal met een alkalisch schuimend 
reinigingsmiddel zoals Keno™san en het droog houden van uw dieren gedurende hun eerste levensweken 
met behulp van Keno™lit zullen u zeker ook helpen om het aantal oöcysten op uw bedrijf te verminderen.

Doel Verdunningssnelheid, contacttijd 

Parasieten Eimeria spp.                   4%                              2h

Virussen                      1%                                     30 min 

Bacteriën                      0,25%                               30 min

Gisten                      0,25%                               30 min
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Neem alle losse materialen weg

Spoelen

Droog reinigen

Verwijder overtollig water en laat drogen

Schuimreiniger  aanbrengen

Anti-parasitaire desinfectie

Hoofdreiniging

Hoe gebruik je Keno™cox?

LIFE CYCLE OF
OOCYSTS

LIFE CYCLE OF OOCYSTS
excretion

contamination

KENOCOX
disinfection

EXOGENOUS STAGE

ENDOGENOUS STAGE
in digestive tract

TM

Besm
ettin

g Uitscheiding

EXOGENE FASE

ENDOGENE FASE

Kenocox 
desinfectie

STAP

STAP

STAP

STAP

STAP

STAP

STAP

Toelatingsnummer: 1014B
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AFVOER
VAN PLUIMVEE

VOEDER
EN WATER

MATERIAAL

TRANSPORT

Poultry house

AANKOOP VAN
EENDAGSKUIKENS

TOEGANGS
HYGIËNE

ONGEDIERTE
AFVOER VAN
KARKASSEN

REINIGING EN
ONTSMETTING

Campylobacter
Campylobacter is ‘s werelds meest voorkomende oorzaak van infec-
tieuze bacteriële enteritis (voedselvergiftiging) bij mensen. Het wordt 
aangetroff en in het darmkanaal van verschillende soorten wilde en 
tamme dieren die geen ziekteverschijnselen vertonen. Besmet pluim-
vee vormt een potentiële haard voor deze zoönose. Campylobacter 
jejuni is de meest voorkomende vorm bij pluimvee, maar wordt mo-
menteel niet gezien als een ziekteverwekker voor pluimvee, hoewel 
een Campylobacter-achtig organisme wordt gezien als oorzaak van “vi-
brio-hepatitis”.

In principe kan binnen gehuisvest pluimvee vrij van besmetting met 
Campylobacter worden gehouden door het consequent toepassen van 
goede bioveiligheidsmaatregelen.

SPECIFIEKE 
ZIEKTEPROTOCOLLEN

Verwissel kleding bij het 
betreden van het bedrijf en 

gebruik voetbad. Was en 
desinfecteer uw handen.

Broeierijen en 
moederdieren 

moeten vrij van 
Salmonella zijn.

Schoonmaken en 
desinfecteren
drinkwater en 

voerlijnen.

Controleer knaagdieren
en insecten.

Coccidiosis
In de moderne pluimveehouderij is Coccidiose één van de meest 
schadelijke parasitaire ziektes en komt vooral voor bij vleeskippen. 
Het wordt veroorzaakt door een protozoa-parasiet van het geslacht 
Eimeria. Veel voorkomende symptomen zijn diarree, gewichtsverlies, 
uitdroging, depressie en uiteindelijk de dood. Besmetting vindt plaats 
door de opname van de infectieuze of gesporuleerde oöcysten in on-
dergrond, bodem, voer of water.
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AFVOER
VAN PLUIMVEE

VOEDER
EN WATER

MATERIAAL

TRANSPORT

Poultry house

AANKOOP VAN
EENDAGSKUIKENS

TOEGANGS
HYGIËNE

ONGEDIERTE
AFVOER VAN
KARKASSEN

REINIGING EN
ONTSMETTING

Salmonella
Salmonellose is een bacteriële ziekte die wordt veroorzaakt door Sal-
monella-stammen en komt ook voor bij mensen. De meeste infecties 
met Salmonella bij pluimvee zijn zonder symptomen. Er zijn twee 
stammen die specifi ek bij vogels voorkomen: Salmonella pullorum 
(“Pullorum-ziekte” of “Witte kuikendiarree”) en Salmonella gallinarum 
(“Kleinse ziekte”). Besmetting vindt plaats via omgeving, apparatuur, 
voer en drinkwater, onvoldoende reiniging en ontsmetting, mensen en 
het pluimvee zelf.

EU-nultolerantie voor pluimveevlees

Verordening (EG) nr. 2160/2003 van 17 nov. 2003 inzake de bestrĳding 
van Salmonella en andere specifi eke door voedsel overgedragen 
zoönoseverwekkers:

• Salmonella moet afwezig zijn in 25 gram vers kippenvlees vanaf 
12/12/2010.

• Broedeieren vallen ook onder deze verordening. Positieve eieren 
en eendagskuikens worden vernietigd.

• Vermoede positieve eieren voor consumptie moeten worden be-
handeld om Salmonella uit te schakelen vóór consumptie.

Vogelgriep
De vogelgriep is een virale ziekte bij vogels die 
wordt veroorzaakt door een Infl uenzavirus, type 
A. De symptomen kunnen variëren van een lichte 
ziekte (met weinig tot geen sterfte als gevolg) tot 
een uiterst dodelijke, zich snel verspreidende epidemie 
(hoogpathogene vogelgriep) met acute respiratoire aandoeningen, 
bloedingen aan de poten, diarree en de dood als gevolg.

Besmetting kan plaatsvinden via contact met mensen of verplaatsing 
van besmet pluimvee.

De vogelgriep is een virale ziekte bij vogels die 

Pluimvee
moet de boerderij 

Salmonella-vrij 
verlaten.

Verwijder dode vogels regelmatig.
Reinig en desinfecteer de 

kadavertonnen.

In
fe

ct
ie

d
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k

TijdReiniging en 
desinfectie

Gevaar indien niet 

schoongemaakt

en gedesinfecteerd!

Reiniging en 
desinfectie

Zorg ervoor dat u een 
eff ectief reinigings- en 

desinfectieprotocol voor uw 
transportvoertuigen hebt.

Reinig en desinfecteer al het 
materiaal bij elk gebruik.
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8 mythen over antibioticaresistentie weerlegd

PREVENTIE 
IS DE BESTE BEHANDELING!

PREVENTIEF

BIOVEILIGHEID

CURATIEF

Antimicrobiële resistentie (AMR) 

is alomtegenwoordig, zowel in de 

humane als in de diergeneeskunde. 

Of we te veel antibiotica gebruiken, 

we passen ze niet op een adequate 

manier toe (onder- of overdosis) of 

we gebruiken de juiste dosis antibi-

otica om een   infectie te behandel-

en, we moedigen in elk opzicht de 

ontwikkeling van deze antimicro-

biële resistentie aan.

Ons lichaam en het lichaam van 

onze dieren zitten vol met bacteriën (in de neus, in de darm, op de 

huid, ...). Niet alle bacteriën zijn gevaarlijk of pathogeen, we hebben 

veel van hen nodig om te overleven. Hoewel u door één specifi eke 

pathogene bacterie op een specifi eke plaats in het lichaam van een 

dier te behandelen, u tegelijkertijd alle andere noodzakelijke bacteriën 

van dit dier zult aanvallen.

Het overwinnen van antimicrobiële resistentie is wereldwijd een van 

de belangrijkste doelstellingen. Het is overduidelijk dat we moeten 

overgaan van curatief management naar een zeer krachtig preventief 

beleid (zonder preventieve antibiotica te gebruiken). Verschillende 

projecten in de EU in de periode 2011-2015 hebben aangetoond dat 

we AMR echt op een juiste manier kunnen verminderen door het to-

tale AM-gebruik te verminderen. Maar als we dit willen doen, hebben 

we behoefte aan een waardevol bioveiligheidsplan (intern en extern) 

en een adequaat kuddebeheer.

Om een   ziekte met succes onder controle te krijgen en zo het geb-

ruik van antibiotica te verminderen, moeten we de blootstelling van 

ziekteverwekkers minimaliseren en moeten we de immuniteit voor de 

dieren maximaliseren.

Reinigen en desinfecteren ligt aan de basis van het buiten houden van 

ziekteverwekkers en wordt gezien als een van de belangrijkste ding-

en voor uw veestapelbeheer. Door middel van goed geïdentifi ceerde 

boosters voor immuniteit, geven we de dieren de steun en hulp om 

de aanval te doorstaan   en te bestrijden die zich nog zou kunnen voor-

doen in een goed uitgebalanceerde omgeving zonder antimicrobiële 

middelen te gebruiken.

CID LINES is uw partner voor het uitvoeren van het bioveiligheids- en 

hygiëneplan op uw boerderij door het bieden van veel werkinstru-

menten en expertise.

8 mythen over antibioticaresistentie weerlegd
Een samenwerking tussen CID LINES en professor Jeroen Dewulf, 
Universiteit van Gent

Antibioticaresistentie is de laatste jaren overal in het nieuws geweest. 

Het probleem neemt niet alleen in een alarmerend tempo toe, het 

is ook een bijzonder complex probleem. Menselijke, dierlijke en om-

gevingsfactoren evenals de interactie tussen deze drie spelers heb-

ben allemaal invloed op de antibioticaresistentie. Deze complexiteit 

heeft aanleiding gegeven tot tal van misverstanden.

In dit boek, een unieke combinatie van diepgaande theorie en prak-

tische tips en trics, geeft professor Jeroen Dewulf een stapsgewijze 

uitleg van de epidemiologie van antibioticagebruik en -resistentie bij 

dieren, en de mogelijke impact op mensen. Tegelijkertijd schrapt hij 

een hele reeks mythen en toont duidelijk aan dat er geen behoefte 

is aan pessimisme.
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MANAGEMENT TOOLS

Biocheck.ugent
Biocheck.Ugent®: een op risico’s gebaseerd scoresysteem om 
de kwaliteit van bioveiligheid op uw veestapel te evalueren. 
Vul de wetenschappelijke en onafhankelijke vragenlijst in en 
ontvang waardevolle feedback: een algemene score van bi-
osecurity op uw boerderij en een gedetailleerd rapport met 
een samenvatting van uw prestaties. Als CID Lines-partner 
ontvangt u individueel en zeer nuttig bedrijfsspecifi ek ad-
vies. We willen waardevolle richtlijnen bieden om de imple-
mentatie van biosecurity op uw boerderij te verbeteren.

Om het automatische feedbacksysteem van de biocheck.
ugent te gebruiken, kunt u zich aanmelden via de volgende 
link: biocheck.cidlines.com

The Prevention Cost Calculator: 
een eenvoudig hulpmiddel om uw hygiënere-
sultaten te optimaliseren.
CID LINES heeft zijn nieuwe tablet- en smartphone-app ‘Prevention Cost 
Calculator’ ontwikkeld om pluimveehouders te helpen om de juiste be-
heerbeslissingen over hun saneringsprotocollen te nemen.

De app dient in eerste instantie als rekenmachine. Op basis van gege-
vens van de pluimveehouderij geeft dit instrument een perfect inzicht 
in het benodigde volume detergenten en ontsmettingsmiddelen voor 
een hygiëneprotocol op maat. Het advies is gebaseerd op parameters 
die gekoppeld zijn aan de grootte van de stal en beheergegevens zoals 
stilstandtijd en veebezetting. De berekeningsmethode is gebaseerd op 
wetenschappelijke studies en de praktijkervaring van de technische spe-
cialisten van CID LINES.

De app doet ook dienst als budgetteringsinstrument. Zo kunnen pluim-
veehouders heel nauwkeurig inschatten hoeveel detergenten en ont-
smettingsmiddelen ze in totaal nodig hebben per cyclus, per jaar of per 
verkocht dier.

De app is besvhikbaar via iOS en Android.

OPTIMALISEER UW RESULTATEN MET DE PREVENTIEKOSTENCAL-CULATOR. VRAAG ERNAAR BIJ UW 
CID LINES-SPECIALIST!

Entry date: 2017-08-07 13:59:12

Nr Description Score Global average

External biosecurity
A Purchase of animals and semen 100 % 89 %
B Transport of animals, removal of manure and dead animals 72 % 70 %
C Feed, water and equipment supply 37 % 39 %
D Personnel and visitors 47 % 64 %
E Vermin and bird control 100 % 63 %
F Environment and region 30 % 52 %

Subtotal External biosecurity: 68 % 66 %

Internal biosecurity
A Disease management 100 % 58 %
B Farrowing and suckling period 79 % 60 %
C Nursery unit 71 % 65 %
D Fattening unit 79 % 72 %
E Measures between compartments and the use of equipment 57 % 44 %
F Cleaning and disinfection 75 % 48 %

Subtotal Internal biosecurity: 73 % 55 %

N/A = Not applicable Total: 71 % 61 %

You can compare your total score and your scores for each subcategory (A – F) with the average scores.
Generally, you will get the global average but when the Biocheck was filled in more than 40 times in your country, you
will achieve your country average to compare with. It should be noted that the maximum scores (100 %) should really
be your ultimate goal, not the average scores.

If you wish to know why a certain score is obtained or what the ideal measures are for a certain category, you can click
on the different titles in the table after which you will be redirected to a webpage with a lot of information concerning
this part of the biosecurity.

www.biocheck.ugent.be 16011/691653/v/2_1/R Pagina 1/3
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TOTALE
INTEGRATIEAANPAK

De pluimveesector is geëvolueerd van het houden van enkele kippen in de 
tuin tot een wereldwijde industrie, opgebouwd uit verschillende segmenten. 
Deze diverse segmenten hebben elk hun eigen gespecialiseerde aanpak qua 
bioveiligheid nodig. Wij kunnen een geïntegreerde oplossing bieden voor elk 
onderdeel van de keten, ook voor een beperkt productgamma.

OPFOKBEDRIJF BROEDERIJOPFOKBEDRIJF BROEDERIJ

Hatching eggs

Broiler chicks

MeatEggs

Layer chicks

Breeder farm

Hatchery

Layer house

Egg processing Market Meat processing

Market

Broiler house

Broedeieren

BROEDERIJ

Hatching eggs

Broiler chicks

MeatEggs

Layer chicks

Breeder farm

Hatchery

Layer house

Egg processing Market Meat processing

Market

Broiler house

Leghennen Hatching eggs

Broiler chicks

MeatEggs

Layer chicks

Breeder farm

Hatchery

Layer house

Egg processing Market Meat processing

Market

Broiler house

Vleeskuikens



Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. 

23
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