
Coraz więcej lekarzy weterynarii zdaje sobie 
sprawę, że nie chemioterapeutyki lecz prze-
strzeganie zasad dobrostanu, odpowiednie 

zarządzanie produkcją oraz bioasekuracja, w tym 
prawidłowa dezynfekcja, są najlepszymi i, co niezwy-
kle ważne, najtańszymi sposobami ochrony stad świń 
przed czynnikami zakaźnymi i w konsekwencji przed 
chorobami.
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej i wejściu na wspólny, wolny od barier celnych, 
rynek unijny sytuacja naszych producentów świń 
zmieniła się diametralnie. Przestali konkurować wy-
łącznie między sobą, a musieli zmierzyć się z profe-
sjonalizmem swoich kolegów z rozwiniętych rolniczo 
krajów UE. Zdecydowanej większości producentom 
świń w Polsce nie wyszło to na dobre. Z powodu bra-
ku przygotowania merytorycznego i niezrozumienia 
mechanizmów ekonomii wielu hodowców, ze wzglę-
du na nieopłacalność produkcji, musiało zaprzestać 
chowu świń. Podobnie było we wszystkich dawnych 
krajach Europy Centralnej, które przystąpiły do Unii. 
Przyczyną był rosnący z roku na rok import wieprzo-
winy, tuczników, a szczególnie warchlaków z krajów, 
gdzie chów trzody chlewnej był dużo bardziej efek-
tywny. Napływ świń i wieprzowiny z rozwiniętych 
rolniczo krajów UE decydował o kształtowaniu się 
cen na rynku krajowym. W kolejnych latach od wstą-
pienia do UE liczba hodowców i produkcja świń ule-
gła w naszym kraju wyraźnemu obniżeniu. Miało to 
znaczący wpływ na rynek pracy lekarzy weterynarii.  
W grze pozostali tylko ci producenci (poza hobbysta-
mi, nie liczącymi kosztów), którzy zrozumieli, że pro-

dukcja może być opłacalna tylko wtedy, gdy stado świń 
jest zdrowe. Dla spełnienia tego warunku nie ma innej 
alternatywy, jak oparcie programu ochrony zdrowia 
zwierząt w pierwszej kolejności na bioasekuracji,  
w tym prawidłowo przeprowadzanej dezynfekcji. To  
z pozoru proste zadanie w większości przypadków nie 
jest właściwe realizowane. Dlatego za celowe uznano 
przedstawienie praktycznych informacji o skutecznej 
dezynfekcji pomieszczeń dla świń.

Główne cele dezynfekcji

Głównym celem dezynfekcji jest zapobieganie sze-
rzeniu się chorób zakaźnych przez likwidację dróg, 
którymi drobnoustroje mogą dostać się do środowi-
ska hodowlanego i rozprzestrzeniać się, prowadząc 
do zakażenia wrażliwych osobników. Dezynfekcja 
obiektów chowu świń ma swą specyfikę w zależności 
od celów i okresu jej przeprowadzania. Rozróżnia się 
trzy podstawowe rodzaje dezynfekcji:
 x dezynfekcję zapobiegawczą,
 x dezynfekcję bieżącą,
 x dezynfekcję końcową. 

Celem dezynfekcji zapobiegawczej jest zabicie (inak-
tywacja) maksymalnej ilości mikroorganizmów wa-
runkowo chorobotwórczych znajdujących się w śro-
dowisku zwierząt oraz zawleczonej tam mikroflory 
bezwzględnie chorobotwórczej. Preparaty dezynfek-
cyjne stosowane do tego celu powinny mieć szerokie 
spektrum działania, ze względu na niesprecyzowaną 
wrażliwość drobnoustroju, przeciwko któremu pre-
parat jest skierowany. 
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Przez lata dezynfekcja znajdowała się na marginesie zainteresowań i usług lekarzy weterynarii 
głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, niskiej świadomości zawodowej wielu producentów 

świń, po drugie ponieważ dochody lekarzy weterynarii związane były głównie z leczeniem 
chorych zwierząt, a nie z ochroną ich zdrowia, co determinowało ich postępowania.
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Skuteczne przeprowadzenie dezynfekcji jest możliwe 
tylko pod warunkiem dokładnego jej zaplanowania 
i uwzględnienia tego zabiegu w procesie produkcyj-
nym. 
Dezynfekcja bieżąca musi być prowadzona systema-
tycznie od chwili pojawienia się w stadzie pierwszych 
przypadków choroby zakaźnej. Zabiegowi odkażania 
podlegają sprzęty oraz wyposażenie, z jakim styka-
ły się zwierzęta chore. Dezynfekcja bieżąca musi być 
prowadzona regularnie z określoną częstotliwością, 
w przypadku stosowania odpowiednio dobranych 
preparatów dezynfekcyjnych może być prowadzona 
w obecności zwierząt.
Dezynfekcja końcowa prowadzona jest przed zakoń-
czeniem kwarantanny, po likwidacji choroby zakaź-
nej. Postępowanie to ma ostatecznie uwolnić go-
spodarstwo od drobnoustrojów chorobotwórczych, 
które powodowały zakażenie stada. Dezynfekcja 
końcowa jest wykonywana zwykle przy użyciu tych 
samych preparatów, co w dwóch poprzednich rodza-
jach odkażania, ale w wyższych stężeniach od zale-
canych. 
Właściwa dezynfekcja musi być poprzedzona me-
chanicznym oczyszczeniem i solidnym umyciem po-
wierzchni z użyciem środków zmiękczających i deter-
gentów. 
Wprowadzając programy dezynfekcji należy właści-
wie ocenić sytuację i zastosować optymalny program 
obejmujący właściwe procedury i dobór odpowied-
nich środków dezynfekcyjnych. 
Analizując możliwości zastosowania preparatów i ko-
rzystając z własnych doświadczeń należy zdawać sobie 

sprawę, że dostępne już są nowe generacje dezynfek-
tantów mające szereg nowych, przydatnych w prakty-
ce właściwości. Znajomość charakterystyki różnych 
środków dezynfekcyjnych umożliwia wybór właściwe-
go środka odkażającego. 
Warunkiem maksymalnie skutecznej dezynfekcji 
jest całkowite opróżnienie pomieszczenia ze zwie-
rząt i wszystkich ruchomych urządzeń. Kolejnym 
krytycznym etapem jest usunięcie zanieczyszczeń 
organicznych, czyli mechaniczne, solidne wysprząta-
nie pomieszczenia. Należy pamiętać, że zanieczysz-
czenia organiczne ograniczają skuteczność środków 
dezynfekcyjnych i samej dezynfekcji – nie przekracza 
ona 70%. 
Następnym etapem jest dokładne umycie pomiesz-
czenia, koniecznie przy użyciu „myjki ciśnieniowej”. 
Aby czynność tę wykonać w sposób najbardziej efek-
tywny, po usunięciu zanieczyszczeń organicznych 
należy uprzednio namoczyć (przez kilka godzin) 
przygotowywaną do dezynfekcji powierzchnię, najle-
piej z użyciem detergentów. Większość, czyli 85% de-
tergentów ma odczyn zasadowy a tylko 15% kwaśny. 
Detergenty z odczynem kwaśnym należy stosować na 
powierzchnię, gdzie jest rdza i kamień. Namoczenie 
znacznie poprawia efektywność mycia oraz zmniejsza 
zużycie wody i pośrednio produkcję gnojowicy. Do-
wodem na powyższe stwierdzenie są wyniki badań 
przeprowadzonych między innymi we Francji (tab. 1.). 
Specjaliści francuscy wskazują ponadto, że namocze-
nie (nawilżenie) powierzchni przed końcowym my-
ciem istotnie obniża koszty dezynfekcji w przeliczeniu 
na jedno stanowisko dla lochy. 

rek lama
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Kolejnym ważnym etapem przygotowania pomiesz-
czeń do dezynfekcji jest usunięcie z dezynfekowanych 
powierzchni tzw. biofilmu. Biofilm jest warstwą bio-
logiczną, w której skład wchodzą bakterie, wirusy i/
lub grzyby formujące wielokomórkową „społeczność” 
na podłożu wielocukrów będących produktami ich 
przemiany materii. Drobnoustroje te znajdują się pod 
cienką warstwą zbudowaną przede wszystkim z pozo-
stałości tłuszczu znajdującego się w kale, powstającą  
w procesie mycia z użyciem myjki ciśnieniowej. Dla-
tego, aby dezynfekcję przeprowadzić w sposób właści-
wy, niezbędne jest użycie detergentów w celu rozpusz-
czenia tej warstwy, co umożliwi dotarcie tam środka 
dezynfekcyjnego i jego skuteczne bakteriobójcze dzia-
łanie. Usuwanie biofilmu należy prowadzić poprzez 
mycie, tym razem bez użycia „myjki ciśnieniowej”, 
tylko z wykorzystaniem węża. Mycie pod ciśnieniem 
powoduje bowiem ponowne „wbijanie” biofilmu i pa-
togenów w podłoże. Z praktycznego punktu widzenia 

i codziennych doświadczeń wynika, że hodowcy uży-
wający detergentu przy myciu omijają tę procedurę  
w kolejnych etapach dezynfekcji. Zatem detergent na-
leży wykorzystywać przy myciu i ponownie przy usu-
waniu biofilmu. Po myciu, którego celem jest usunię-
cie biofilmu, dezynfekowana powierzchnia powinna 
zostać osuszona. To kolejny słaby punkt w procedu-
rach dezynfekcji. Bardzo często dezynfekcja przepro-
wadzana jest na mokrej lub tylko częściowo suchej 
powierzchni. Należy pamiętać, że nakładając środek 
dezynfekcyjny na mokrą, bardzo często nierówną po-
wierzchnię, zalegająca w porowatym podłożu woda 
obniża stężenie środka dezynfekcyjnego i efektywność 
jego działania. W dobrze zarządzanych fermach, po 
umyciu i usunięciu biofilmu instaluje się nagrzewnice 
przyspieszające parowanie wody i osuszanie posadz-
ki. Dopiero wówczas można przeprowadzić właściwą 
dezynfekcję. Bardzo prostą metodą kontroli jakości 
dezynfekcji jest polanie odkażanej powierzchni wodą 

tab. 1. Jak namoczenie poprawia efektywność mycia –  wyniki badań przeprowadzonych m.in. we Francji.

sposób przygotowania podłoża  
do dezynfekcji

różnica pomiędzy nawilżeniem i standardem

ferma o pełnym cyklu produkcyjnym, parametry na lochę/rok(2)

nawilżenie standard woda (l) (1) czas (h) koszt (€)

12 h woda 4 h woda 494/-285 -0,17 -0,89

12 h woda 6 h woda 357/-71 -0,13 -0,86

4 h środek zwilżający 4 h woda -167/-167 -0,13 -1,11

2 h środek zwilżający 4 h woda -233/-57 -0,20 -0,51

1 h środek zwilżający 4 h woda -213/20 0,02 -0,15
(1) Woda do fazy namoczenia uwzględniona/woda do fazy namoczenia nie jest uwzględniona; (2) Wyliczenie dla 140 macior, ferma 
trzody chlewnej o pełnym cyklu produkcyjnym; wyniki na maciorę/rok.

tab. 2. Efekty stosowania namoczenia i użycia detergentu w procesie przygotowania pomieszczeń 
do dezynfekcji

procedura mycia czas mycia (minuty) różnica (minuty) oszczędność czasu %
zimna woda bez detergentu i wstępnego 
namoczenia 68,03 0 0

zimna woda + detergent 59,80 -8,23 12,1

zimna woda + wstępne namoczenie 41,39 -26,64 39,1
zimna woda + wstępne namoczenie
+ detergent 36,38 -30,65 43,52

gorąca woda bez detergentu,
bez wstępnego namoczenia 52,61 -15,42 22,6

gorąca woda + detergent 46,24 -21,79 32,0
gorąca woda + wstępne namoczenie 41,88 -26,15 38,43
gorąca woda + wstępne namoczenie
+ detergent 36,81 -31,22 45,9
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utlenioną: jeżeli pojawi się piana, którą tworzy ścięte 
białko, należy uznać, że dezynfekcja nie była prze-
prowadzona optymalnie. 
Następnym słabym punktem dezynfekcji jest uży-
cie zbyt małej ilości roztworu na dezynfekowaną 
powierzchnię. Należy pamiętać, że właściwa de-
zynfekcja to zużycie 300 ml roztworu na 1 m2 de-
zynfekowanej powierzchni, a mycie wodą bez de-
tergentu zmniejsza liczbę drobnoustrojów na mytej 
powierzchni tylko o góra 60%. Mycie z użyciem sto-
sownego detergentu zwiększa wspomniany współ-
czynnik prawie do 100%.
W tabeli 2. przedstawiono wyniki badań przeprowa-
dzonych w Kanadzie (Atlantic Veterinary College), 
w których wykazano efekty stosowania namoczenia 
i użycia detergentu w procesie przygotowania po-
mieszczeń do dezynfekcji. 
Zaprezentowane rezultaty dowodzą, że poprzedze-
nie mycia namoczeniem powierzchni i zastosowa-
nie detergentu jest optymalnym sposobem przygo-
towania powierzchni do końcowej dezynfekcji. Jak 
wskazują zebrane przez autorów francuskich dane, 
nie ma potrzeby stosowania do mycia gorącej wody. 
W omawianym doświadczeniu wykorzystywanie 
wody gorącej było nieuzasadnione ekonomicznie. 
Podsumowując etap mycia warto zwrócić uwagę, że 
dzięki myciu usuwamy z powierzchni około 90% znaj-
dujących się na niej bakterii, wirusów i pasożytów. 
Ostatnim etapem jest dezynfekcja końcowa. Klu-
czowe znaczenie ma tu dobór odpowiedniego pre-
paratu dezynfekcyjnego. By dokonać tego w sposób 
właściwy konieczna jest znajomość wielu ważnych 
parametrów środka odkażającego. Należą do nich 
między innymi: skład preparatu, jego substancja 
czynna, niezbędne stężenie i czas kontaktu dezyn-
fektanta z odkażaną powierzchnią dla skutecznego 
zabicia drobnoustrojów, mechanizm działania oraz 
zakres temperatury, w której środek jest aktywny. 
Bardzo ważny w wyborze środka dezynfekcyjnego 
jest jego sposób biodegradacji w środowisku.
Dobierając środek dezynfekcyjny musimy kierować 
się jego skutecznością bakteriobójczą i wirusobójczą. 
W oparciu o wiedzę wyróżniamy różne sposoby 
wyboru stosownego preparatu. Po pierwsze, należy 
wykorzystać informacje zawarte w charakterysty-
ce środka dezynfekcyjnego. Po drugie, sięgnąć do 
internetowej bazy danych; korzystając z niej można 
wprowadzić nazwy mikroorganizmów, które stano-
wią główny problem. Wymienione źródło „wskaże” 
produkty skuteczne wobec określonego patogenu. 
Trzecim sposobem jest wyszukanie informacji po-
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danych przez niezależne badania. Badania naukowe 
zazwyczaj porównują kilka środków dezynfekcyj-
nych, co daje lepszą podstawę przy ich wyborze. 
Przygotowując program bioasekuracji, w tym mycia  
i dezynfekcji, należy wziąć pod uwagę jedną z najważ-
niejszych cech środków dezynfekcyjnych, a mianowicie 
czas niezbędny do całkowitego zabicia określonych 
patogenów. Wszystkie środki dezynfekcyjne wymagają 
odpowiednio długiego kontaktu z przedmiotem de-
zynfekowanym, aby skutecznie zabiły drobnoustroje. 
Znajomość tego parametru ma duże znaczenie, gdyż 
środki dezynfekcyjne działają skutecznie tylko w swo-
im mokrym środowisku. Wodne roztwory dezynfek-
tantów wysychają zazwyczaj w ciągu około 30 minut. 
Po wyschnięciu większość z nich traci aktywność. Po-
wierzchnie plastikowe wysychają zazwyczaj w ciągu 15 
minut, dlatego należy użyć środków szybko działają-
cych i na idealnie czystą powierzchnię. Dodatkowo na-
leży pamiętać, że środki zawierające aldehydy wymaga-
ją wyższych temperatur (10-15OC). Jeżeli temperatury 
są niższe to konieczne jest wyższe stężenie stosowa-
nego preparatu. Biorąc powyższe pod uwagę, w czasie 
dezynfekcji należy wyeliminować wszystkie czynniki, 
które będą przyspieszały wysychanie powierzchni 
(przeciągi, intensywność wentylacji, otwarte okna  
i drzwi). Dlatego nowoczesne preparaty dezynfekcyjne 
zawierają tzw. surfaktanty, które opóźniają wysychanie 
dezynfekowanej powierzchni. Zwracając uwagę na po-
wyższe, warto przypomnieć, że uważany za dezynfek-
tant z wyboru Virkon (ELANCO) wymaga co najmniej 
10-15 minut kontaktu z wirusem by skutecznie zabić 
drobnoustrój. W przypadku przeprowadzania dezyn-
fekcji z użyciem urządzeń do zamgławiania, do roz-
tworu należy dodać 15% glikolu propylenowego, gdyż 
powoduje on dłuższe utrzymywanie się środka dezyn-
fekcyjnego w powietrzu i efektywniejsze odkażenie po-
wierzchni. Należy również pamiętać, że zamgławianie 
jest tylko dodatkiem do właściwej dezynfekcji. 

Odpowiednie stężenie

Kolejnym, decydującym o skuteczności dezynfekcji 
czynnikiem jest właściwe stężenie środka dezynfek-
cyjnego. Należy skrupulatnie przestrzegać zaleca-
nych w charakterystyce produktu stężeń w stosunku 
do określonych patogenów. Obecnie stosowane są 
urządzenia dozujące środek dezynfekcyjny w mo-
mencie jego nakładania. Są to zazwyczaj zbiorniki, 
do których wprowadza się środek dezynfekcyjny za-
sysany wraz z przepływającą przez lancę wodą. Jeżeli 
stosujemy takie urządzenia to jesteśmy zobowiązani 

do otrzymania od producenta certyfikatu, gwaran-
tującego, że zakładane rzeczywiste stężenie środka 
dezynfekcyjnego będzie nakładane na powierzchnię. 

Temperatura

W procesie dezynfekcji duże znaczenie ma zakres 
temperatury otoczenia, w której środek odkażający-
jest najbardziej skuteczny. Zazwyczaj problem sta-
nowi dolny próg, który tylko dla niewielu środków 
wynosi około 4OC. W temperaturach poniżej 0OC 
większość środków dezynfekcyjnych traci swoją ak-
tywność. Czasami dodanie do roztworu środka de-
zynfekcyjnego glikolu propylenowego (tak by jego 
stężenie wynosiło co najmniej 10%) zwiększa efek-
tywność dezynfekcji w zakresie niskich temperatur. 
Niektóre produkty starszej generacji, np. aldehyd glu-
tarowy, swoją aktywność osiągają dopiero w tempe-
raturze 15OC. Woda wodociągowa służąca do sporzą-
dzania roztworów ma z reguły temperaturę ok. 12OC. 
Zatem, by właściwie przygotować roztwór do dezyn-
fekcji z udziałem aldehydu glutarowego, należałoby 
jej temperaturę „podnieść” do 15OC. Dezynfektanty 
zawierające aldehyd nie powinny być stosowane póź-
ną jesienią i zimą.

Właściwy wybót

Wymagania dotyczące środków dezynfekcyjnych wiążą 
się również z ich biodegradacją w środowisku. Dobre, 
nowoczesne preparaty powinny ulegać szybkiej i całko-
witej biodegradacji i cechować się brakiem toksyczno-
ści. Środek ulegający całkowitej biodegradacji zapobiega 
występowaniu u zwierząt tzw. stresu chemicznego. 
Ważne jest jednak także dostosowanie środka odka-
żającego do tego, co zamierzamy dezynfekować. Ma 
to znaczenie m.in. w przypadku dezynfekcji gnojo-
wicy. Stosowanie w tym celu preparatów handlo-
wych jest niejednokrotnie zbyt kosztowne. Dlatego 
wówczas można wykorzystać środki klasyczne, jak 
formaldehyd lub wapno niegaszone. Do dezynfekcji 
1 m3 gnojowicy wystarczy około 2-3 l formaldehydu. 
Właściwy efekt zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy 
nastąpi dokładna mechaniczna homogenizacja gno-
jowicy z dezynfektantem.

Dezynfektanty sypkie (proszkowe)

Preparaty sypkie (Stalosan F, Dezosan Vigor, CID D, 
Agrisan, etc.) są szczególnie przydatne do dezynfekcji 
tam gdzie świnie utrzymywane są na tak zwanej głębo-
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kiej ściółce oraz do odkażania pomieszczeń w obecności 
zwierząt. Szczególnie często tego typu dezynfektanty 
wykorzystuje się do odkażania korytarzy we wszystkich 
sektorach produkcji oraz dezynfekcji porodówek. War-
to pamiętać, że prosięta przebywające w sektorze poro-
dowym są najbardziej wrażliwe na infekcję warunkowo 
lub bezwarunkowo patogennymi drobnoustrojami, któ-
re zawsze znajdują się w środowisku zwierząt. 
Większość dezynfektantów suchych zawiera przede 
wszystkim tę samą substancję czynną, czyli chloraminę 
T. Wspomniany typ preparatów, poza redukcją choro-
botwórczych mikroorganizmów (np. L. intracellularis, 
E. coli, Salmonella spp), zabija także kokcydia, larwy 
much i jaja niektórych pasożytów. Bardzo ważnym 
efektem działania chloraminy i innych komponentów 
jest poprawa mikroklimatu poprzez ograniczenie emisji 
i wiązanie amoniaku oraz obniżenie wilgotności pod-
łoża. Stosowanie tej grupy dezynfektantów wpływa na 
dobrostan zwierząt, ale także komfort pracy ludzi pra-
cujących przy ich obsłudze oraz okolicznych mieszkań-
ców. Stosowanie tego typu dezynfekcji polega na rów-
nomiernym, okresowym (co kilka dni) posypywaniu 
powierzchni korytarzy i kojców suchym dezynfektan-
tem. Zalecana dawka to najczęściej 50-100 g/m2.

Nanocząstki srebra

Związki srebra mają udokumentowane działanie bakte-
riobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze; hamują rozwój 
pierwotniaków i stawonogów. Z tego powodu tysiące lat 
temu srebro, nie znając mechanizmów jego działania, 
wykorzystywano w zwalczaniu zakażeń. W XIX wieku, 
opierając się na wynikach badań biologów, związki sre-
bra z sulfadiazyną czy azotanem srebra (AgNO3) zaczę-
to wykorzystywać jako środek odkażający (dezynfekcyj-
ny) przede wszystkim w szpitalach. 
Zastosowanie nanocząstek w dezynfekcji uzasadnia-
ją wyniki stosunkowo nowych badań laboratoryjnych 
sugerujące, że w reakcji z grupą tiolową (-SH) nano-
cząstki srebra łączą się z białkiem mikroorganizmu, 
co prowadzi do jego inaktywacji. Proces ten uznawa-
ny jest za jeden z głównych mechanizmów inaktywa-
cji mikroorganizmów. Warto zdawać sobie sprawę 
z faktu, że nanocząstki srebra stopniowo uwalniają 
jony srebra, które wnikają do wnętrza komórki bakte-
ryjnej. Taki mechanizm działania zapewnia nie tylko 
wysoką skuteczność, ale także w stopniu zasadni-
czym uniemożliwia wytworzenie oporności bakterii 
w stosunku do srebra.
Można stwierdzić, że w związku z ubikwitarnym wy-
stępowaniem wielu warunkowo i bezwzględnie cho-

robotwórczych mikroorganizmów w konsekwencji 
nieprzerwanym narażeniem ludzi i zwierząt na ich 
oddziaływanie, nanosrebro – ze względu na skutecz-
ność, bezpieczeństwo i coraz bardziej przystępną 
cenę – zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w an-
tyseptyce i dezynfekcji. Nanocząstki srebra zaczynają 
stanowić ważny element różnych aspektów bioaseku-
racji, której elementem jest dezynfekcja okresowa (de-
zynfekcja pomieszczeń bez obecności zwierząt) i bie-
żąca (dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywają 
zwierzęta) prowadzona np. poprzez zamgławianie. 
W Polsce dostępnych jest coraz więcej preparatów 
dezynfekcyjnych, w których substancją czynną są na-
nocząstki srebra. Preparaty te stosowane są zarówno 
w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Na uwagę 
zasługuje jeden z nielicznych preparatów dezynfek-
cyjnych wytwarzanych w naszym kraju, a mianowi-
cie Silveco+ (2000 ppm Ag) (prod. Smart Nanotech-
nologies S.A.). Preparat ten wykorzystywany jest już  
w wielu obiektach hodowlanych świń i drobiu. Ba-
dania wykonane ostatnio, między innymi przez 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, wykaza-
ły, że ujawnia on nie tylko powszechnie znaną sku-
teczność bakteriobójczą, ale co niezwykle ważne 
także wirusobójczą. Eksperymenty przeprowadzone 
w Zakładzie Mikrobiologii Katedry Patologii UPWr 
potwierdziły skuteczność SILVECO+ wobec przed-
stawiciela wirusów bezotoczkowych, a mianowicie 
ludzkiego adenowirusa 36 (Ad 36), a także wirusów 
otoczkowych takich, jak: herpeswirusa koni typu 1 
(EHV-1) oraz herpeswirusa opryszczki typu 1 (her-
pes simplex virus 1, HSV). Dla wirusów Ad 36 oraz 
HSV skuteczność produktu SILVECO+ wykazano 
dla warunków 20°C i czasu kontaktu 5 min (norma 
PN-EN 14476) natomiast dla EHV-1 dla 10°C i czasu 
kontaktu 30 min. (norma PN-EN 14675). Otrzymane 
wyniki potwierdzają efektywność preparatu SILVE-
CO+. Należy podkreślić, że produkt ten jako jeden  
z nielicznych na rynku jest dopuszczony do stosowa-
nia w obecności zwierząt, co w przypadku potencjal-
nego zakażenia mikrobiologicznego w trakcie cyklu 
życiowego zwierząt może być kwestią kluczową przy 
wyborze preparatu do dezynfekcji. 
Warto też wspomnieć, że często wielkość oraz kon-
strukcja obiektu decyduje o sposobie wykonania zabie-
gu (oprysk, zamgławianie, zadymianie), a tym samym 
o rodzajach użytych preparatów. Należy też pamiętać, 
że niektóre preparaty mogą powodować ich zabarwie-
nie (jodofory) lub przyspieszone niszczenie, np. koroz-
ję części metalowych (kwas nadoctowy, zasady). »
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