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Poleca preparat  dezynfekujący



DESICAL® to specjalistyczny preparat, którego 
regularne stosowanie na podłoże zapewnia 
optymalne warunki higieniczne w hodowli bydła. 
Ten naturalny środek do suchej dezynfekcji 
pomieszczeń inwentarskich jest rewolucyjną 
metodą dbania o higienę bydła mlecznego 
w porównaniu ze stosowanym wcześniej 
wapnem. DESICAL® wykazuje silne działanie 
wiruso- i bakteriobójcze oraz profilaktyczne 
przy jednoczesnym zachowaniu składu 
skomponowanego wyłącznie z ekologicznych 
składników mineralnych.

Ze względu na fakt, że bydło mleczne znaczną 
część swojego czasu spędza leżąc w kojcach,   

 szczególnie narażone jest na oddziaływanie 
zarazków i zarodków środowiskowych, które 
dostają się do wymion poprzez przewód brodawki 
sutkowej. Zastosowanie standardowego wapna 
o wysokim pH powoduje wiele problemów 
skórnych u zwierząt. Dlatego aby uniknąć 
nieprzewidzianych strat ekonomicznych, 
hodowcy powinni zwracać szczególną uwagę na 
higienę boksów, w których przebywają zwierzęta 
oraz stosować bezpieczne dermatologicznie 
środki dezynfekujące, takie jak preparat 
DESICAL®, który jak widać na poniższym 
wykresie skutecznie redukuje ilość zarazków na 
skórze brodawki.

Zasiedlenie zarazków

na skórze brodawki

Jak wykazują testy DLG Fokus, aplikacja preparatu DESICAL® niweluje środowisko 
pomnażania się patogenicznych zarazków w okolicy wymion bydła mlecznego i redukuje 
występowanie groźnych drobnoustrojów.

PIECZĘĆ JAKOŚCI DLG
Znak jakości DLG, specjalistycznego ośrodka 
w Niemczech, posiadającego akredytowane  
i notyfikowane przez UE laboratoria badawcze, 
otrzymują wyłącznie produkty poddane 
szczegółowemu badaniu pod kątem właściwości 
określających wartość i jakość preparatów.

DESICAL® 
dba o zdrowie zwierząt

DESICAL®, naturalny środek dezynfekcyjny dedykowany do 
zastosowania w pomieszczeniach inwentarskich hodowli 
bydła, to sypki preparat oparty na wapnie dolomitowym 
oraz związkach magnezu (Ca(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, 
MgCO3 i inne składniki mineralne). Tworzy on trwały materac 
wapniowo-słomiany bardzo istotny w boksach głębokich,  
służy do posypywania boksów wysokich w oborach 
wolnostanowiskowych u bydła mlecznego oraz stosowany 
jest jako środek higieniczny do posypywania korytarzy 
komunikacyjnych. 

DESICAL® skutecznie zwalcza wirusy, bakterie, pasożyty 
i insekty, a także zapobiega rozwojowi mikroorganizmów 
chorobotwórczych.

Stosowany w połączeniu z matami gumowymi na legowiskach 
dla bydła, pozwala całkowicie wyeliminować ścielenie. Tworzy 
warstwę oddzielającą ciało zwierzęcia od powierzchni maty, 
wchłania pot i zapobiega powstawaniu odparzeń.

DESICAL® 
to bezpieczeństwo Twoich zwierząt

Wymieniany jest na liście środków mających zastosowanie w produkcjach ekologicznych FIBL. 
Jako substancja wysoko zasadowa, w połączeniu z wodą, tworzy nieagresywne dla skóry zwierząt 
substancje alkaiczne (tolerancja dla skóry potwierdzona została w testach dermatologicznych przez 
Towarzystwo Weterynaryjne Tiergesundheitsdienst Bayern e.V.). Skuteczności preparatu DESICAL® 
wobec mikrobów dowodzą również specjalistyczne testy DLG (2017).

DESICAL®

Istotnym walorem inwestycyjnym preparatu jest fakt, 
iż DESICAL® nie powoduje rezystencji. Możliwość jego 
zastosowania nie ogranicza się do pomieszczeń inwentarskich, 
równie skutecznie pozwala zapewnić higienę bydła w 
porodówkach, izolatkach oraz środkach transportu.

DESICAL® od lat posiada stabilną pozycję lidera wśród hodowców bydła na rynku niemieckim. 

Satysfakcja hodowców jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem skuteczności preparatu: 

roczna sprzedaż preparatu DESICAL® na terenie Niemiec sięga 20 tys. ton produktu.



Pomniejszy schemat pokazuje, że wszystkie 
patogenne bakterie potrzebują do swojego 
rozwoju środowiska o bardzo szerokim odczynie 
pH w zakresie od 4 do 9. Stosowanie produktu 
DESICAL® powoduje długotrwałe podwyższenie 
pH do 14, co stanowi wartość śmiertelną dla 

większości drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Z pomocą produktu DESICAL® można zwalczać, 
groźne zakażenia wymion, które wywołane są 
przez różnego rodzaju bakterie (e.coli), mogące 
stanowić zagrożenie dla życia zwierząt.

Dlaczego pH preparatu DESICAL eliminuje rozwój bakterii?

Stosowanie produktu DESICAL® 
powoduje długotrwałe podwyższenie 
pH do 14 - środek ten jest 
bezkonkurencyjny pod względem 
wydajności wśród preparatów do 
suchej dezynfekcji na rynku.

Zastosowanie preparatu DESICAL® - prosto, 
skutecznie i zdrowo

DESICAL® chroni wysokowydajne krowy przed 
infekcją powodowaną przez drobnoustroje 
chorobotwórcze (wykazuje wysoką skuteczność 
oddziaływania na mikroorganizm z rodziny 
Staphylococus aureus, Pseudomonas spp, 
Escherchia coli, Lactobacilus spp, Camphylobacter 
spp, Proteus vulgaris itp.). Bezpośrednie 
zastosowanie m.in. w ściółce legowiskowej (którą 
dodatkowo stabilizuje) pozwala mu zabezpieczać 
zdrowie zwierząt dokładnie w tych miejscach, 
w których pojawiają się źródła niebezpiecznych 
infekcji. Dzięki swemu nieagresywnemu 
oddziaływaniu na skórę, pozostawia miękkie  
i sprężyste delikatne części ciała zwierząt (wymię  
i strzyki) nawet w przypadku długiego stosowania.

DESCIAL® zawsze 

mocniejszy od zarazków

Wskazaniem do zastosowania preparatu 
są działania profilaktyczne, zapobiegające 
występowaniu infekcji, a także dezynfekcyjne w 
przypadku jej wystąpienia. DESICAL® stosuje się 
w celu uniknięcia wielu kosztownych i groźnych 
chorób bydła oraz jako środek wspomagający 
leczenie po pojawieniu się objawów chorobowych. 
Redukuje zarodki organizmów mogących 
powodować infekcje u zwierząt o niemal 
100% dzięki eliminacji naturalnego środowiska 

sprzyjającego rozmnażaniu się szkodliwych 
mikroorganizmów. Skutecznie zabezpiecza 
cielęta przed czynnikami chorobotwórczymi, 
wykazując długotrwałą aktywność, właściwości 
szybkiego wysychania oraz stabilne działanie 
bakteriobójcze potwierdzone testami DLG. 
Przylepność preparatu do kopyt efektywnie 
służy ich trwałej higienie, pozwalając zarazem 
uniknąć chemicznej kąpieli kopyt bydła.

Niemal 100% skuteczności

Po zastosowaniu preparatu DESICAL® liczba zarazków  
zmniejsza się o blisko

99,9%
Bez DESICAL®  -  1.000.000 zarodków 

Po zastosowaniu DESICAL® - 1.000 zarodków

Środek bezpieczny dla bydła – wymieniany jest na liście środków 

używanych w produkcjach ekologicznych FIBL.

Nieagresywny dla skóry zwierząt – tolerancja skóry potwierdzona 

w testach dermatologicznych, również w przypadku długiego stosowania.

Posiada certyfikację z zakresu dermatologii i alergologii w kontekście 

oddziaływania na skórę człowieka – DESICAL® nie wykazał 

toksyczno-drażniących reakcji skórnych i został uznany za preparat 

przetestowany dermatologicznie.



Zastosowanie specjalistycznych preparatów, 
do której to kategorii należy naturalny środek 
dezynfekcyjny DESICAL® firmy Kalkwerk 
Hufgard (zwalczający i zapobiegający rozwojowi 
mikroorganizmów chorobotwórczych), stanowi 
nie tylko wyraz uzasadnionej troski o kondycję 
i wydajność bydła hodowlanego, ale także 
przede wszystkim jest nieodzowną inwestycją 
finansową każdego profesjonalnego hodowcy. 

Należy zaznaczyć, że przeciętny koszt 
klinicznego zapalenia wymienia wynosi obecnie 
260 euro (ok. 1100 PLN), a koszty zapaleń 
podklinicznych znacznie przekraczają wskazaną 
kwotę. Chorobotwórcze bakterie, wywołujące 
schorzenia wymion i racic moge stanowić od 60% 
do nawet 95% przyczyn obniżenia potencjału 
produkcyjnego.

Wysokie koszty leczenia

Aż 40% kosztów leczenia generuje proces powrotu do mleczności

bydła, natomiast ok. 50% stanowią koszty utraty mleka (zmniejszona 

produkcja, koszty utylizacji skażonego mleka i inne). Podkreślić należy, 

że przy niemal 2% zapaleń wymienia dochodzi również do przypadków 

śmiertelnych skutkujących jeszcze kosztem finalnym.

Wymogi higieniczne dotyczące hodowli bydła 
zawierają wiele wskazań, których standardowo 
stosowane wapno nie jest w stanie spełnić. 
Tymczasem preparat DESICAL® spełnia je 
precyzyjnie, zgodnie z najwyższymi normami 
jakościowymi. Kwestia ta jest bardzo istotna 
w kontekście zdrowia i produktywności bydła 
hodowlanego. Jak podkreślają dr Volker Krömker 
z FH Hannover oraz C.H. Romann w magazynie 
związku badawczego Bayern e.V., same zapalenia 
wymion bydła mlecznego skutkują wysokimi 
kosztami leczenia oraz dużą ilością zgonów 
zwierząt. Jeśli dodać do tego straty spowodowane  
zmniejszeniem produkcji i większe zapotrzebowanie 
na pracę związaną z leczeniem bydła, koszty 
ekonomiczne braku stosownej dbałości o hodowlę 
mogą być bardzo wysokie, przyczyniając się do 
znaczącego ograniczenia jej opłacalności. Wiele  
z chorób powodują zarazki środowiskowe, 

rozwijające się w bezpośrednim otoczeniu 
zwierząt. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania 
powstającym w ten sposób zagrożeniom 
jest stosowanie higienicznych środków 
dezynfekujących, które (tak jak preparat DESICAL®) 
powodują m.in. szybkie wysy chanie legowiska 
zanieczyszczonego materiałami organicznymi, 
w tym odchodami zwierząt. Brak wykorzystania 
stosownych środków higieny  może skutkować 
masowym wzrostem zachorowań na zapalenia 
wymion. Jak podkreślają badacze, zastosowanie 
naturalnego preparatu higienicznego DESICAL® 

zdecydowanie zredukuje zasiedlenie skóry 
brodawki i przewodu brodawki bydła mlecznego 
mikroorganizmami patogenicznymi dla wymion. 
Rezultatem jest obniżenie .liczby nowych infekcji 
oraz zapobieganie ich występowaniu w przyszłości. 
A to jednoznacznie przekłada się na dalszy realny 
wzrost przychodów i zysków z produkcji mlecznej.

Ekonomiczne uwarunkowania troski o hodowlę

W TROSCE 
O MLEKO

Metoda codziennej aplikacji preparatu oparta 
jest na prostym mechanizmie: po oczyszczeniu 
mechanicznym dezynfekowanego podłoża 
równomiernie posypuje się posadzkę lub 
ściółkę preparatem DESICAL®. Przy metodzie 
ściółkowej wykorzystuje się średnio 100-200 
g na metr kwadratowy powierzchni w tylnej 
części legowiska. W połączeniu ze ściółką oraz 
wodą (1/3 słomy + 1/3 preparatu DESICAL® 
+ 1/3 wody) preparat tworzy trwały materac 
ściółkowy, który nie ulega szybkiemu rozerwaniu 
lub rozniesieniu przez zwierzęta. Dzięki temu 

także istotnie redukuje zużycie ściółki. By 
uniknąć zagrożeń takich jak wirusy, bakterie, 
grzyby, które stanowią  przyczynę zapaleń 
wymion, dróg rodnych oraz zmian zapalnych  
i powikłań ropnych bydła, konieczna jest stała 
troska o higienę. Korekcja racic oraz kąpiele 
mokre to czynności cykliczne. Warto podjąć 
inwestycję i zapewnić permanentną dezynfekcję 
dla bezpieczeństwa i profilaktyki Twojego stada 
przy minimalnym nakładzie pracy, jaki zapewnia 
preparat DESICAL®.

Łatwe aplikowanie preparatu

1 Oczyszczenie  

podłoża

Dozowanie

preparatu  DESICAL® 
100-200 g/m2

Rozprowadzenie 

preparatu

Czystość  i komfort 

zwierząt

Porównanie z konkurencją
Konkurencyjne produkty z niebezpieczną  
dla zwierząt chloraminą

Desical®

Substancja czynna dopuszczona z ograniczeniami Produkt naturalny dopuszczony  
bez żadnych ograniczeń

Działanie poprzez bardzo agresywną substancję 
czynną

Działanie w pełni naturalne poprzez podniesienie 
pH do poziomu powyżej 14

Dodatek sztucznych aromatów Brak sztucznych aromatów

Zapach nieprzyjemny mimo dodanych aromatów Zapach naturalny

Walorem preparatu DESICAL®, jest również jego wpływ na strukturę gleby:  
w połączeniu z obornikiem lub gnojowicą wykazuje korzystne właściwości jako nawóz organiczny.

3 4
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Dodatkowe zalety zastosowania preparatu DESICAL®

zmniejsza ilość drobnoustrojów 

chorobotwórczych (utrzymuje wysokie 

pH 14, uniemożliwiające rozwój 

drobnoustrojów)

znajduje zastosowanie w suchej 

dezynfekcji racic bydła, wpływając na 

polepszenie konsystencji rogu racicznego

zmniejsza zachorowalność na 

mykoplazmozę cieląt przy obniżaniu 

zapalenia koronek przy racicach i szpary 

międzyracicznej (zanokcicy)

cechuje się długim okresem skutecznego 

oddziaływania oraz neutralizuje uciążliwy 

zapach amoniaku i siarkowodoru

posiada zdolność osuszania podłoża oraz 

pozwala na zastosowanie na różnego typu 

podłożach związanych z hodowlą bydła

posiada certyfikację specjalistyczna 

z zakresu dermatologii i alergologii 

w kontekście oddziaływania na skórę 

człowieka

pozytywny wpływ na strukturę gleby – 

w połączeniu z obornikiem lub gnojowicą 

wykazuje korzystne właściwości jako 

nawóz organiczny.

ma pozytywny wpływ na ściółkę 

legowiskową, którą dodatkowo stabilizuje 

i redukuje jej zużycie – po zmieszaniu 

ze słomą i wodą preparat tworzy trwały 

materac ściółkowy.

Badania dermatologiczne Desical®  przeprowadzone na 
ludziach. Przeprowadzone pod kontrolą lekarską badania  
dermatologiczne preparatu DESICAL®

Certyfikat

WYNIK: „bardzo dobry”
W przypadku preparatu Desical®  w otwartym teście skórnym 
zgodnie z dyrektywami międzynarodowymi – produkt N I E wykazał 
toksyczno-drażniących reakcji skórnych.

Dr med Werner Voss, lekarz dermatolog, wenerolog,  alergolog, flebolog  
i lekarz środowiskowy. Dermatest GmbH Engelstr. 7 48143 Münster Niemcy. 
Tel: +49 251 4882249 faks: +49 251 4902727 
www.dermatest.de info@dermatest.de

Rekomendacje

Nasz naturalny preparat wspierający efektywność pracy 
hodowców bydła - DESICAL® - opracowany został wyłącznie przez 
ekspertów posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie hodowlane. Oferujemy 
dziś Państwu produkt, który znamy od podstaw, który sami stosujemy w prowadzonych 
hodowlach i który jest wynikiem wielu lat pracy oraz udoskonalania. Jego skuteczność  
w redukcji szczepów bakterii o niemal 100% poświadcza prestiżowe Niemieckie Towarzystwo 
Rolnicze (DLG). Ale najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem realnej skuteczności 
dezynfekcyjnej preparatu jest satysfakcja hodowców. A tę najlepiej wyrażają liczby: tylko 
na terenie Niemiec roczna sprzedaż preparatu DESICAL® sięga 20 tysięcy ton produktu. 
Trudno o bardziej wiarygodną rekomendację niż zadowolenie osób, na których wsparciu  
w codziennej pracy najbardziej nam zależy.

PRZEDSTAWICIEL FIRMY

W badaniach, które przeprowadzono w Bawarii Górnej na grupie 
70 krów, w grupie zastosowania i grupie kontrolnej, do słomy 
wyścielającej boksy dodawano codziennie preparat DESICAL®, regularnie prowadząc 
badania zwierząt. Zastosowanie przez cztery tygodnie środka dezynfekującego DESICAL®  
w kojcach z boksami głębokimi, przy zachowaniu wskazań producenta, zakończyło się bardzo 
pozytywnie. Nie stwierdzono jakichkolwiek zmian skórnych na wymionach oraz brodawkach 
sutkowych krów – skóra pozostawała gładka i nienaruszona. Można więc stwierdzić, że 
zachowanie odpowiednich proporcji dawkowania preparatu, jak również procedur pracy  
i dojenia, służy zachowaniu zdrowia przez bydło mleczne i wspiera hodowlę oraz produkcję 
mleczną w bardzo skuteczny sposób. Istotne jest jednak, by zastosowanie specjalistycznych 
preparatów, takich jak DESICAL®, odbywało się z zachowaniem odpowiedniego dozowania 
oraz przy unikaniu mieszania różnych preparatów, szczególnie uzupełniania wapnem 
palonym. Literatura naukowa jednoznacznie wskazuje na wysoką efektywność ograniczania 
lub wręcz eliminowania przez DESICAL® mikroorganizmów chorobotwórczych. Wszystkie 
testy, z jakimi dotąd się spotkałem, potwierdzają wyjątkową skuteczność tego środka 
dezynfekującego. Wierzę, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się również własnymi 
testami, przeprowadzonymi w gospodarstwach kontrolnych i eksperymentalnych na terenie 
naszego kraju.

EKSPERT

W TROSCE 
O MLEKO



Nasz naturalny preparat wspierający efektywność pracy 
hodowców bydła - DESICAL® - opracowany został wyłącznie przez 
ekspertów posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie hodowlane. Oferujemy 
dziś Państwu produkt, który znamy od podstaw, który sami stosujemy w prowadzonych 
hodowlach i który jest wynikiem wielu lat pracy oraz udoskonalania. Jego skuteczność  
w redukcji szczepów bakterii o niemal 100% poświadcza prestiżowe Niemieckie Towarzystwo 
Rolnicze (DLG). Ale najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem realnej skuteczności 
dezynfekcyjnej preparatu jest satysfakcja hodowców. A tę najlepiej wyrażają liczby: tylko 
na terenie Niemiec roczna sprzedaż preparatu DESICAL® sięga 20 tysięcy ton produktu. 
Trudno o bardziej wiarygodną rekomendację niż zadowolenie osób, na których wsparciu  
w codziennej pracy najbardziej nam zależy.

PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Dr Wilfried Wolter i dr Bärbel Kloppert, badacze specjalizujący 
się w tematyce hodowli zwierząt, wskazują, że bakteriologiczne 
badania bydła mlecznego dowodzą, iż brak odpowiedniej dbałości o higienę boksów 
krów mlecznych stanowi najczęstszą przyczynę zwiększania się liczby zapaleń wymion. 
Skutkiem tego jest konieczność poddawania ich kosztownej i intensywnej terapii, a samo 
wyleczenie wymion z bakterii e-coli kosztuje hodowcę przeciętnie 600 euro. Inne formy 
leczenia laktacyjnego, ze zwiększonym ryzykiem zastojów mleka początkowego są bardzo 
kosztowne, a mogą dotyczyć nawet 1/4 populacji krów. Jedynym więc celowym i skutecznym 
sposobem zapobiegania środowiskowemu zapaleniu wymion pozostaje zastosowanie 
sprawdzonych i profesjonalnie testowanych przez certyfikowane laboratoria oraz ośrodki 
badawcze preparatów. Zanieczyszczenia bakteryjne mają bowiem bardzo duży wpływ na 
występowanie zapaleń wymion bydła mlecznego, ponieważ istnieje ścisły związek między 
zanieczyszczeniem skóry wymion i brodawek sutkowych z ciśnieniem zarodków oraz ich 
florą w legowisku zwierzęcia. Hamowaniu ich rozmnażania, a także zwalczaniu czynników 
zapalnych i zagrożeń związanych z ich występowaniem, bardzo dobrze służy polecany przez 
niemieckich ekspertów i naukowców preparat DESICAL®, który utrzymuje odpowiedni 
poziom pH, uniemożliwiając rozwój flory bakteryjnej. Na tę chwilę to jedno z najlepszych 
na świecie rozwiązań dedykowanych hodowcom bydła.

EKSPERT

W TROSCE 
O MLEKO

BRAK POTRZEBY

UŻYWANIA

ANTYBIOTYKÓW

ZDROWE

KROWY

WIĘKSZY  ZYSK 

Z HODOWLIMLEKO

WYSOKIEJ

JAKOŚCI

Prowadzę gospodarstwo rolne, w którym ważną rolę odkrywa 
hodowla prawie stu krów mlecznych z przychówkiem żeńskim. 
Boksy z kojcami muszą utrzymywać stabilność, dobrze wchłaniać wilgoć, ale zapewniać 
zwierzętom odpowiednio miękkie podłoże. Dbałość o suche wymiona to podstawa unikania 
chorób. Ściółka bydlęca z domieszką zwykłego wapna nie sprawdza się wystarczająco 
– zwierzęta zbyt często miały zmiany skórne, które wpływały na ich wydajność. Ale już 
zastosowanie ściółki ze słomy i sprowadzonego z Niemiec DESICAL®-u dało dużo lepsze 
efekty. Raz że zwierzęta chętniej i dłużej leżakowały, dwa – skończyły się problemy  
z odparzeniami. Od czasu kiedy stosuję DESICAL®, nie spotykam się też z typowymi 
chorobami wymion. Faktycznie bakterii musi być dużo mniej albo nie ma ich wcale. Higiena 
legowiska jest dużo większa, to widać gołym okiem. A zapach typowy dla budynków 
gospodarczych też mocno osłabł. Ilość mleka i zdrowie zwierząt są na bardzo zadowalającym 
poziomie, podobnie jak stan ich kopyt.  Nie mogę powiedzieć, że DESICAL® sprawdzi się tak 
samo dobrze w każdej hodowli, bo wiem jak dbam o swoją, a nie mogę wiedzieć, jak dbają  
o własne inni hodowcy. Jeśli jednak mowa o bydle mlecznym w moim gospodarstwie – jestem 
pewny, że solidnie skorzystało na zastosowaniu niemieckiego preparatu do higieny kojców. 
A razem z nim i ja zyskałem dzięki preparatowi DESICAL®.

HODOWCA

Niemieccy hodowcy 
już to wiedzą:

DESICAL® 100% NATURY

DESICAL®

  na zdrowie Krowy!
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