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Afrikaanse varkenspest (ASF) wordt beschouwd als een van de 
meest gevreesde epidemische ziekten in de varkenshouderij 
net als Vesiculaire varkensziekte (SVD, blaasjesziekte), PEDv en 
mond- en klauwzeer (MKZ).

ASF vormt een grote bedreiging vanwege de sterk besmettelijke 
eigenschappen en het vermogen om gemakkelijk verspreid te 
worden via een verschillende vectoren. ASF veroorzaakt hoge 
morbiditeit en mortaliteit, en is goed bestand tegen hoge en 
lage temperaturen en verschillende pH-waarden. Daarnaast is er 
momenteel geen effectieve behandeling of vaccin beschikbaar, 
het is daarom dat veel varkenshouders deze ziekte vrezen. 

Dus hoe kan de verspreiding van deze zeer besmettelijke 
en verwoestende varkensziekte worden voorkomen en 
onder controle worden gehouden? 
 
Biosecurity is de enige echte manier om verspreiding 
te stoppen. Het zal de impact op getroffen bedrijven 
verminderen en zal een sleutel zijn tot klinisch herstel 
en eliminatie van het virus, vooral op grotere bedrijven. 
Veehouders dienen de hoogst mogelijke niveaus van 
biosecurity na te streven, aangevuld door een strategische 
inkoop en naleving door het management, personeel en 
leveranciers.

ASF kan erg goed ‘liften’, dus het het kan zich  
gemakkelijk verspreiden. Een groot deel van de 
verspreiding wordt veroorzaakt door het vervoer, 
dat is dan ook het eerste aandachtspunt. Er zijn 
echter veel andere verspreidingsroutes. Alle andere 
transportbewegingen van het voer tot mestverwijdering 
vormen ook een groot risico. Een ander groot risico 
is besmetting door contact met wilde dieren. Mensen 
kunnen ook het virus verspreiden via hun kleding,  
laarzen, uitrusting of andere voorwerpen.

Het virus kan meerdere maanden overleven in  
ongekookte vleesproducten en kan dus worden 
overgedragen via besmet varkensvoer of vleesproducten. 
Verspreiding via de lucht is ook aangetoond, maar alleen 
over korte afstanden en het is onwaarschijnlijk dat dit  
een belangrijke factor is.

Stop de verspreiding van een ASF besmetting.
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Voor effectieve biosecurity maatrgelen tegen ASF zijn 
geode planning, procedures, training en de juiste tools  
van groot belang. 

Planning

Onderzoek uw biosecurity protocol op alle niveaus 
grondig met behulp van een op risico’s gebaseerde 
aanpak waarbij uw dierenarts, het management en het 
personeel van het bedrijf zijn betrokken. 

Bij het transport is planning essentieel; Veehouderijen 
dienen transport als belangrijke factor te beschouwen. 
Verzeker u ervan dat de vrachtwagen niet op (mogelijk) 
besmette bedrijven is geweest.

Personeelsbewegingen is een ander doelgebied, waarbij 
het belangrijk is dat het personeel niet ook werkzaam 
is bij andere bedrijven. Adviseurs, management en 
buitendienstmedewerkers zijn allemaal verhoogde risico’s, 
omdat ze van bedrijf naar bedrijf gaan. 

De levering en invoer van apparatuur behoeft planning, 
evenals het verwijderen van kadavers, mest en ander afval.  

Controle van wilde dieren, ongedierte en andere dieren 
dient te worden herzien. Zorg ervoor dat er een beveiligde 
barrière / hek aan de rand is geplaatst om te voorkomen 
dat grote dieren zoals everzwijnen/varkens, herten, vossen 
enz. het erf kunnen betreden.

Uitgebreide biosecurity Maatregelen  
is het antwoord.
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Procedures

Een van de belangrijkste aspecten van bioveiligheid is 
het begrijpen en gebruiken van scheidingslijnen tussen 
schone en vuile gebieden. Dit moet overal in het bedrijf 
gebeuren, bijvoorbeeld tussen de laadklep en de veewagen 
voor varkens, tussen de vuile en schone zijkanten in een 
Deens toegangssysteem (zie blz5), of tussen de grond 
en de cabine van een veevoer transporteur. Alle relevante 
scheidingslijnen moeten worden geïdentificeerd en 
er moeten correcte procedures voor het bereiken en 
gebruiken van de scheiding worden vastgesteld. 

Er zijn veel andere procedures die moeten worden 
nageleefd. Denk hierbij onder meer aan het correct 
gebruik van douchefaciliteiten, correcte procedures voor 
het verlaten en opnieuw betreden van de het bedrijf, 
ontsmetting van apparatuur die op de boerderij arriveert, 
ontsmetting nadat risicovoertuigen in de buurt van de 
boerderij zijn geweest en het gedrag van aannemers en 
personeel tijdens het ophalen van mest.

In een besmet bedrijf, waar risico’s in kaart zijn gebracht, 
zijn voorbeelden van goede procedures: controle van 
de bewegingen van het personeel rond het bedrijf, 
regelmatige reiniging en desinfectie van looplijnen na 
verplaatsing van  varkens, correcte verwijdering van mest 
en mestresten, en reiniging en desinfectie op hoog niveau 
tussen de rondes. 

Ten slotte is er bij de planning nog een belangrijke regel 
die ten allen tijde moet worden nageleefd; wissel nooit 
iets uit tussen positieve of negatieve bedrijven, of het nu 
transport, personeel of materiaal is.
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Training

Voorraadbeheer en training is een essentieel onderdeel 
van elk biosecurity-programma. Dit omvat management, 
personeel, chauffeurs, service personeel en bezoekers. 
Het is belangrijk dat zij begrijpen waarom biosecurity 
maatregelen tegen ASF zo belangrijk zijn. Alleen wanneer 
ze begrijpen hoe makkelijk het virus zich verspreid zullen  
ze weten wat ze moeten doen.  

Bioveiligheidsfunsctionarissen moeten daar waar nodig 
trainen, evalueren en omscholen. Een uitdaging is een 
hoog bewustzijn en de noodzaak om op de hoogte te 
blijven. Afspraken naleven is heel belangrijk, en het niet 
naleven ervan zal vroeg of laat leiden tot een problemen op 
het gebied van biosecurity. 

De Tools

Zonder de juiste tools zal biosecurity mislukken.   

Aangezien voertuigen de belangrijkste vector zijn waarmee 
ASF wordt verspreid, is het van essentieel belang dat 
er een goed uitgeruste lokatie voor het reinigen en 
desinfecteren van voertuigen aanwezig moet zijn. Bij goede 
wasstraten moet mestverwijdering mogelijk zijn, voor een 
goede reiniging en ontsmetting en om kruisbesmetting 
te voorkomen. De mogelijkheid tot drogen en verwarmen 

van vrachtwagens na het reinigen en desinfecteren is een 
voordeel, maar vervangt het niet. 

Andere voorbeelden van goede biosecurity tools zijn 
ontsmettingssprays bij het naderen van bedrijven, 
kadaveropslag op afstand en goede toegangsfaciliteiten 
zoals douches.

Enkele van de belangrijkste hulpmiddelen voor een 
effectieve biosecurity zijn het reinigingsmiddel Biosolve™  
PLUS en het desinfectiemiddel Virkon™ S uitermate 
geschikt om te implementeren in bestaande protocols.  

Wassen met alleen water vermindert de organische 
vervuiling met maximaal 60%, maar het gebruik van een 
geschikt reinigingsmiddel vermindert de oorspronkelijke 
organische belasting met 99%. Daarom is grondig wassen 
van alle oppervlakken en apparatuur met Biosolve™ PLUS 
van essentieel belang om effectief te kunnen ontsmetten.

De keuze van het desinfectiemiddel is van essentieel 
belang. Het middel dient effectief te zijn tegen ASF maar 
ook breed werkend tegen een spectrum van andere 
pathogenen die een bedreiging vormen voor varkens. 
Virkon™ S is onafhankelijk getest en heeft een breed 
spectrum van effectiviteit.  

Virkon™ S is effectief getest tegen ASF door het Instituut 
of Animal Health(Pirbright) in UK. Het is getest in 
combinatie met 1% organische vervuiling om volledige 
afdoding van ASF te bereiken in een concentratie 
van 1:800 (0.125%) bij een temperatuur van 4°C 
als weerspiegeling van zijn prestaties in de praktijk 
(testresultaten beschikbaar).

In tegenstelling tot sommige andere desinfectiemiddelen 
zoals Glutaraldehyde en GLUT/QUAT-mengsels, behoudt 
Virkon™ S de werkzaamheid tegen ASF-virussen bij lage 
temperaturen. Bovendien kan het toevoegen van vloeibaar 
propyleenglycol aan een Virkon™ S oplossing het 
vriespunt verlagen tot -10˚C, zonder de werkzaamheid te 
beïnvloeden, zodat Virkon™ S ook bij temperaturen onder 
het vriespunt werkzaam blijft.

De uitstekende wetenschappelijk geformuleerde 
eigenschappen van Virkon™ S maken het tot het 
ontsmettingsmiddel bij uitstek in een ASF preventie 
protocol op alle niveaus van stal,  transport tot in de 
slachterij.
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Het Deense toegangssysteem  

 Een schone toegang tot de stal  

 De toegangsruimte van een stal wordt verdeeld in 
een schone en vuile zijde welke gedeeld is door een 
aanwezige barrière, meestal een bank of muurtje, of 
nog beter een douche

 Bij betreden van het bedrijf kom je eerst in het “vuile”  
 gedeelte waar je vervolgens :

 l      Desinfecteer schoeisel door middel van een   
     ontsmettingsbak 

 l  Kleding en schoeisel achterlaten 

 l  Was en desinfecteer de handen

 l  Ga naar het “schone” gedeelte aan de andere zijde  
  van de bank, of naar de “schone” uitgang van de  
  douche. Hier is schone kleding beschikbaar 

 l  Desinfecteer schoeisel door middel van een   
  voetbad voordat men verder het bedrijf in gaat  

   Gebruik hetzelfde protocol in omgekeerde volgorde  
 bij het verlaten van het bedrijf.

Het Deense toegangssysteem is een eenvoudige biosecurity tool, en kan 
een belangrijke bijdrage leveren om insleep en verspreiding van ziektes in de 
varkenshouderij helpen te voorkomen zoals Afrikaanse varkenspest (ASF).

virkon.com
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Praktische 
biosecurity gids

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Persoonlijke 
bescherming vereist

Maak een vat (IBC) van 
1000 liter water aan

Voeg Virkon™ S poeder toe Roer tot het volledig 
is opgelost en 
gebruik het dan

STAP 4

10kg per 1000 liter water = 
1:100 (1%)
5kg per 1000 liter water = 
1:200 (0,5%)

Een oplossing maken

Preparing the solution

Hoe maak je een gebruiksklare oplossing van Virkon™ S.

Een gebruiksklare oplossing maken van het reinigingsmiddel  
Biosolve™ PLUS

STAP 2

Selecteer een 1% (1: 100) 
op de diafragma-ring en
vul het reservoir van uw 
hogedrukreiniger, 
of doseerapparaat

STAP 1

Persoonlijke 
bescherming vereist

STAP 3

Plaats het 
aanzuigge-
deelte 
in de 
Biosolve 
PLUS™ 
container 

STAP 4

Start de reinigings 
procudere

Een oplossing maken

Onder de ongunstige omstandigheden op een varkensbedrijf, zoals 
zware organische vervuiling, korte contacttijd, mogelijke verdunning door 
regenwater, lage temperaturen en het brede scala aan ziekteverwekkende 
organismen die op varkensbedrijven kunnen voorkomen, wordt Virkon™ S   
in een concentratie van 1% (1kg per 100ltr ) aangehouden, ook in 
noodsituaties zoals bij uitbraken van dierziektes. Om een hoog niveau  
van biosecurity te bewerkstelligen om effectiviteit te kunnen garanderen.
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Varkens transportmiddelen reinigen en desinfecteren

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Draag voldoende 
beschermende kleding 
(coverall, oogbescherming,  
      laarzen en   
      handschoenen)

Begin bij de bovenste etage, 
veeg en schraap de wanden 
en vloer van het 
laadgedeelte
van de 
vrachtauto

Veeg en schraap de 
laadklep schoon

Verwijder al het vuil, 
modder, strooisel, etc. van 
wielen, assen, spatborden 
van de carrosserie 

STAP 4

STAP 2 STAP 3 STAP 4STAP 1

Binnenzijde, inschuimen 
van plafond, wanden 
tussenhek,
van alle 
verdiepingen

Reinig laadklep en 
(drijf)hekken

Schuim buitenzijde in met 
Biosolve™ PLUS krachtig 
reinigingsmiddel

Reinig de buitenzijde 
van boven naar 
beneden, met 
special aandacht voor 
wielen, wielkast spatborden

10

STAP 5 STAP 6
Reinig alle materialen, 
opslagbak en bedieningsbak 
die verder nog aanwezig zijn  

Laat het reinigingsmiddel 
(schuim) voor ten minste 
10 minuten inwerken, om 
het vuil los te 
weken 

STAP 7
Spuit alle oppervlakken en 
materiaal met een hoge 
druk reiniger 
en schoon 
water

STAP 8
Inspecteer of de binnen en 
buitenzijde goed schoon zijn

Droog reinigen 

Inschuimen en schoonspuiten

virkon.com

Een oplossing maken

Preparing the solutionEen oplossing maken
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STAP 1 STAP 2 STAP 3
Draag voldoende 
beschermende kleding 
(coverall, oogbescherming, 
laarzen en handschoenen)

Binnenzijde, begin op de 
bovenste lag en werk verder 
naar beneden, desinfecteer 
plafon, wanden, 
compartimenten, vloeren 
en de laadklep

STAP 4

STAP 2 STAP 3 STAP 4STAP 1

Gebruik een 
desinfectiedoek voor de 
desinfectie van de vloer, 
matten en pedalen  

Plaats de vrachtauto op een 
spoelplaats waar het kan 
drogen 

Verwijder matten en 
borstel grof vuil en 
organisch materiaal en 
plaats in een vuilniszak

Schrob de cabinevloer, 
matten en pedalen 
schoon 

Buitenzijde, werk van 
boven naar beneden 
met extra aandacht 
voor de wielen, 
wielkast, spatborden en 
onderkant van het voertuig 

STAP 5 STAP 6

Desinfecteer al het 
materiaal, gereedschap en 
de opslagbak

Spuit de wasplaats schoon 
als de vrachtauto weg

Desinfecteer overall 
en laarzen

Desinfectie

Cabine desinfecie en laatste stappen

STAP 1 STAP 2 STAP 3
Draag voldoende 
beschermende kleding 
(coverall, oogbescherming, 
laarzen en handschoenen)

Binnenzijde, begin op de 
bovenste lag en werk verder 
naar beneden, desinfecteer 
plafon, wanden, 
compartimenten, vloeren 
en de laadklep

STAP 4

STAP 2 STAP 3 STAP 4STAP 1

Gebruik een 
desinfectiedoek voor de 
desinfectie van de vloer, 
matten en pedalen  

Plaats de vrachtauto op een 
spoelplaats waar het kan 
drogen 

Verwijder matten en 
borstel grof vuil en 
organisch materiaal en 
plaats in een vuilniszak

Schrob de cabinevloer, 
matten en pedalen 
schoon 

Buitenzijde, werk van 
boven naar beneden 
met extra aandacht 
voor de wielen, 
wielkast, spatborden en 
onderkant van het voertuig 

STAP 5 STAP 6

Desinfecteer al het 
materiaal, gereedschap en 
de opslagbak

Spuit de wasplaats schoon 
als de vrachtauto weg

Desinfecteer overall 
en laarzen

Biosecurity 
toepassing

LANXESS 
Product

Concentratie

Reiniging 
  BiosolveTM 

PLUS  
1:100 (10ml per 1 liter water)

Desinfectie 
oppervlak en 

materiaal 
VirkonTM S

1:200 (5 gram VirkonTM S  
per 1 liter water)

PRODUCT GEBRUIKERSCONCENTRATIE 
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Een voetbad maken met Virkon™ S  

STAP 1 STAP 2 STAP 3
Gebruik een geschikte 
ontsmettingsbak 

5 liter schoon 
water

Zorg dat er 2 borstel 
beschikbaar zijn 

Maak de laarzen schoon 
geef extra aandacht voor de 
zool, gebruik een borstel

Stap in de voetbak met 
desinfectiemiddel en 
borstel deze in, gebruik 
de andere borstel  

Borstel de hele laars en 
geef extra aandacht aan 
de zool

Vernieuw regelmatig de 
gebruikte oplossing om de 
2 dagen en voer het oude 
product verantwoord af

Roer de oplossing totdat het 
geheel is opgelost 

STAP 4

5 liter : 50g VirkonTM S

STAP 1 STAP 3STAP 2 STAP 4

Oplossing maken

Het gebruik van Virkon™ S bij voetbad desinfectie  

Reinigen en desinfecteren van bedrijfsgebouwen aan de binnen-  
en buitenzijde

STAP 1 STAP 4STAP 2 STAP 3
Maak alles bezemschoon Spoel alle oppervlakten met 

schoon water op lage druk 
en laat het gedurende 1 uur 
inwerken

Desinfecteer alle 
oppervlakken en materialen

Spoel alle 
oppervlakten 
met schoon 
water op hoge 
druk

STAP 1

STAP 5

STAP 4STAP 2

Beperk toegang tot het 
bedrijf

Wiel en voertuig 
desinfectie 

Zorg dat de gebouwen 
vogel en muis/rat vrij zijn

Voetbak- desinfectie 
bestendig schoeisel

Zorg voor een douche voor 
inkomende en uitgaande 
bezoekers

STAP 6

STAP 3

STAP 7

STAP 2

Desinfecteer omgeving van 
de gebouwen, wegen 
en laad/los 
plaatsen en 
onder-
houdsruimte 

STAP 3
Fog of vernevel een 
desinfectiemiddel in de 
ruimte

STAP 1

KEEP OUT
NO UNAUTHORISED PERSONNEL TO ENTER THIS AREA

BIOSECURITY CONTROL POINT

 

In Uit

Zorg voor specifiek 
persoonlijke beschermende 
maatregelen (PBM)

Zorg voor een afrastering rond de gebouwen om wilde dieren 
weg te houden

10

Gebruik een reinigingsmiddel 
en laat de oplossing voor ten 
minste 10 minuten inwerken, 
om het vuil los 
te weken 

Procedure reiniging

Desinfectie
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STAP 1 STAP 4STAP 2 STAP 3
Maak alles bezemschoon Spoel alle oppervlakten met 

schoon water op lage druk 
en laat het gedurende 1 uur 
inwerken

Desinfecteer alle 
oppervlakken en materialen

Spoel alle 
oppervlakten 
met schoon 
water op hoge 
druk

STAP 1

STAP 5

STAP 4STAP 2

Beperk toegang tot het 
bedrijf

Wiel en voertuig 
desinfectie 

Zorg dat de gebouwen 
vogel en muis/rat vrij zijn

Voetbak- desinfectie 
bestendig schoeisel

Zorg voor een douche voor 
inkomende en uitgaande 
bezoekers

STAP 6

STAP 3

STAP 7

STAP 2

Desinfecteer omgeving van 
de gebouwen, wegen 
en laad/los 
plaatsen en 
onder-
houdsruimte 

STAP 3
Fog of vernevel een 
desinfectiemiddel in de 
ruimte

STAP 1

KEEP OUT
NO UNAUTHORISED PERSONNEL TO ENTER THIS AREA

BIOSECURITY CONTROL POINT

 

In Uit

Zorg voor specifiek 
persoonlijke beschermende 
maatregelen (PBM)

Zorg voor een afrastering rond de gebouwen om wilde dieren 
weg te houden

10

Gebruik een reinigingsmiddel 
en laat de oplossing voor ten 
minste 10 minuten inwerken, 
om het vuil los 
te weken 

Desinfectie procedure 

STAP 1 STAP 4STAP 2 STAP 3
Maak alles bezemschoon Spoel alle oppervlakten met 

schoon water op lage druk 
en laat het gedurende 1 uur 
inwerken

Desinfecteer alle 
oppervlakken en materialen

Spoel alle 
oppervlakten 
met schoon 
water op hoge 
druk

STAP 1

STAP 5

STAP 4STAP 2

Beperk toegang tot het 
bedrijf

Wiel en voertuig 
desinfectie 

Zorg dat de gebouwen 
vogel en muis/rat vrij zijn

Voetbak- desinfectie 
bestendig schoeisel

Zorg voor een douche voor 
inkomende en uitgaande 
bezoekers

STAP 6

STAP 3

STAP 7

STAP 2

Desinfecteer omgeving van 
de gebouwen, wegen 
en laad/los 
plaatsen en 
onder-
houdsruimte 

STAP 3
Fog of vernevel een 
desinfectiemiddel in de 
ruimte

STAP 1

KEEP OUT
NO UNAUTHORISED PERSONNEL TO ENTER THIS AREA

BIOSECURITY CONTROL POINT

 

In Uit

Zorg voor specifiek 
persoonlijke beschermende 
maatregelen (PBM)

Zorg voor een afrastering rond de gebouwen om wilde dieren 
weg te houden

10

Gebruik een reinigingsmiddel 
en laat de oplossing voor ten 
minste 10 minuten inwerken, 
om het vuil los 
te weken 

Toegang en het bedrijf- en personeels-biosecurity   
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1.  Bepaal de hoeveelheid oplossing die u nodig heeft.

2.  Bereken de juiste hoeveelheid Virkon™ S poeder om de gewenste oplossing te bereiken.

3. Voeg het Virkon™ S poeder toe in het water en roer om het op te lossen.

4.  Gebruik een hogedrukspuit met lage druk of andere mechanische sprayer en gebruik 300ml Virkon™ S  
 oplossing per m2.

5.  Zorg ervoor dat alle oppervlakken voor desinfectie schoon en droog zijn.

VirkonTM S Toepassingen en gebruiksaanwijzing
Desinfectie van oppervlakte en materialen

Oppervlakte desinfectie Gebruiksconcentratie Toepassing

Routinematige desinfectie voor 
oppervlakten en materialen

1:100 (10 gram Virkon™ S per  
liter water) 

Gebruik een hogedrukspuit of ander soort 
sprayer en gebruik een Virkon™ S oplossing 
en gebruik 300ml per m² , zie ook het  
WG/GA. 

Gebruikerstabel voor oppervlakte desinfectie

Om het totale te desinfecteren oppervlak te berekenen, inclusief de muren en plafonds, neemt men het totale 
vloeroppervlak en vermenigvuldigt deze met 2,5*.

Te 
desinfecteren 
oppervlakte

Hoeveelheid 
water 
benodigd

Gebruiksconcentratie

1:100 
(1%)

1:200
 (0.5%)

Benodigde hoeveelheid Virkon™ S

50m2 15 liter 150g 75g

100m2 30 liter 300g 150g

500m2 150 liter 1 . 5kg 750g

1000m2 300 liter 3kg 1 . 5kg

2500m2 750 liter 7. 5kg 3 . 75kg

*Deze berekening is een indicatie volgens EU richtlijnen.

Desinfectie procedure 



12

Desinfectie van watersystemen
Periodieke en continue desinfectie - Alle watersystemen kunnen verontreinigingen bevatten die op hun beurt virussen 
en bacteriën kunnen bevatten. Desinfectie zal leidingen en systemen weer schoon maken en virussen, bacteriën en 
schimmels elimineren.

Desinfectie van materialen Gebruiksconcentratie Toepassing

Routinematige desinfectie van 
verplaatsbare materialen

1:100 (10 gram Virkon™ S per 
liter water)

Reinig alle apparatuur met Virkon™ S en maak hierbij 
gebruik van een borstel of hogedrukspuit tot alle 
apparatuur zichtbaar schoon is.

Watersysteem desinfectie Gebruiksconcentratie Toepassing

Periodieke desinfectie 1:200 to 1:100 Sluit de toevoerleiding af en laat leidingen leeglopen op het 
meest verre punt vanaf de tank. Reinig en verwijder grove 
vervuiling en vul het systeem met schoon water. Doseer de 
benodigde hoeveelheid Virkon™ S in het water en laat het 10 
minuten inwerken, spoel het vervolgens door alle aftappunten. 
Laat het systeem dan leeglopen, wacht 50 minuten en vul het 
opnieuw met schoon water. 

Tijdens de periodieke desinfectiefase is de opbouw van biofilm  
in drinkleidingen een veelvoorkomend probleem. Wij adviseren 
daarom voor een langere contacttijd om zo het probleem te 
verhelpen. Volg de instructies zoals hierboven aangegeven,  
maar verleng de inwerktijd met minimaal 4 uur. 

Continue desinfectie 1:1000 Doseer volgens tabel of gebruik doseerapparatuur voor uw 
watersysteem.

Desinfectie van materialen 

Virkon™ S gebruikerstabel voor waterhygiëne

Te desinfecteren hoeveelheid  
water in liters

Gebruiksconcentratie

Routinematig Periodiek 
1:200

Verhoogd risico op 
ziekte-uitbraak 
Periodiek 1:100

Continue water 
desinfectie 1:1000

Hoeveelheid toe te voegen Virkon™ S

100 liter 500g 1kg 100g

250 liter 1 . 25kg 2.5kg 250g

500 liter 2.5kg 5kg 500g

1000 liter 5kg 10kg 1kg
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Foggen & Vernevelen
Foggen en koud- of warm-vernevelen

Om organismen die in ontoegankelijke gebieden binnendringen onder controle te houden kan Virkon™ S in een fogger 
of thermische vernevelaar gebruikt worden. Deze verontreinigde deeltjes in de lucht zijn met het oog niet zichtbaar maar 
kunnen besmettingen overbrengen en ziekten verspreiden. Dit kan bestreden worden door luchtdesinfectie middels 
verneveling of het foggen van Virkon™ S. Houd rekening met lokale regelgeving.

Foggen & vernevelen in de aanwezigheid van vee

 Virkon™ S kan worden verneveld in de aanwezigheid van vee in een oplossing van 1:200 (0,5%)

  Toepassen kan met behulp van een koud-vernevelaar of fogger

 Raadpleeg altijd het etiket van Virkon™ S label om naleving van de lokale regelgeving te garanderen

Desinfectieapparatuur Gebruiksconcentratie Toepassing

Fogger/Vernevelaar 1:200 Met behulp van een hogedrukreiniger  
of vernevelaar ingesteld op de fijnst 
mogelijke nevel, gebruik 20ml Virkon™ S 
oplossing per m3 luchtruimte*

Koud vernevelen 1:100 Gebruik een mechanische vernevelaar om 
de Virkon™ S oplossing toe te passen, 
gebruik 40 ml per m3 luchtruimte.

Warm vernevelen 1:25 (4%) oplossing Virkon™ S een 
verhouding 85:15,  water: Virkon™ S  
Fog Enhancer 

Gebruik een warm-vernevelaar, pas de 
aangemaakte oplossing toe aan 10ml  
per m3 luchtruimte.

 
 *Ongeveer gelijk aan 1 liter Virkon™ S oplossing per 20m2 vloeroppervlak. De berekeningen in deze tabel zijn een handleiding op basis van   
omrekeningsrichtlijnen en weerspiegelt het gebruik in gebouwen met semi-poreuze oppervlakken. Controleer uw land/regionale specifieke vereisten.

virkon.com
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Biosolve™

PLUS
Superieur geavanceerd 
krachtig reinigingsconcentraat

Samenstelling

Een hoog alkalisch mengsel van niet-ionische en amfotere 
oppervlakteactieve stoffen in een waterige oplossing, met 
daarin volledig biologisch afbreekbare sekwestranten voor 
superieure prestaties in hard water.

Geavanceerd krachtig 
reinigingsconcentraat

Biosolve™ PLUS is een superieur, alkalisch, 
multifunctioneel, zeer krachtig reinigings-en 
ontvettingsmiddel. Het is speciaal ontworpen om snel  
hardnekkige opbouw van aangekoekte mest tegen te  
gaan, en zware organische vervuiling, met name  
vetten te verwijderen. Zowel geschuimd als gespoten  
is het geschikt voor oppervlakken en apparatuur,  
Biosolve™ PLUS is ideaal voor gebruik in de 
veehouderijen, slachthuizen en broederijen.

Ontworpen om de technologie van  
modern desinfectiemiddelen aan te vullen
In overeenstemming met LANXESS ‘streven om 
ecologisch duurzame oplossingen te bieden, is Biosolve 
™ PLUS geformuleerd met behulp van actieve stoffen die 
zorgvuldig zijn geselecteerd op basis van hun milieuprofiel, 
zoals biologische afbreekbaarheid. De formulering voldoet 

aan de vereisten voor biologische afbreekbaarheid die 
zijn vastgelegd in de Europese verordening betreffende 
detergentia (648/2004 / EG).

Instructies voor gebruik
Sprayen

Maak een oplossing van tussen de 0,25 - 1% (1:400 - 1:100 
verdunning) van BiosolveTM PLUS of ijk uw doseerapparatuur 
om de vereiste verdunning mogelijk te maken (onder sterk 
vervuilde omstandigheden kan het nodig zijn een hogere 
concentratie te hanteren). Spray de oplossing op alle 
oppervlakken met een lage druk spuit bij een debiet van 
500ml/m2. Met o behulp van heet water (60-65 C) zal het 
product uiterst doeltreffend zijn. Hanteer een minimale 
contacttijd van 20 minuten alvorens het spoelen van alle 
oppervlakken met schoon water onder hoge druk.

Inschuimen

Maak een oplossing van tussen de 0,5 - 2% (1:200 - 1:50 
verdunning) van Biosolve Plus of ijk uw doseerapparatuur 
om de vereiste verdunning mogelijk te maken (onder sterk 
vervuilde omstandigheden kan het nodig zijn een hogere 
concentratie te hanteren). Met behulp van een schuim 
lans Biosolve™ PLUS op alle oppervlakken aanbrengen 
bij een debiet van 250ml/m2. Hanteer een minimale 
contacttijd van 20 minuten alvorens het spoelen van alle 
oppervlakken met schoon water onder hoge druk.

Krachtige, alkalische reinigingsformulering
Voor gebruik in de veehouderij, boerderij en slachterijen
Uitstekende reinigende en ontvettende eigenschappen
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S
Krachtig breed spectrum 
desinfectiemiddel 

Het is getest effectief getest tegen:

 Meer dan 500 ziekteverwekkende organismen, 
waaronder virussen, bacteriën en schimmels.

 Bewezen effectief tegen Mond-en-Klauwzeer 
(MKZ), porcine reproductive & respiratory 
syndrome (PRRS) virus, porcine circovirus type  
2 (PCV2), porcine enteric diarrhoea virus (PEDv), 
Afrikaanse varkenspest (ASF), Salmonella en 
Campylobacter ;

 Een krachtig, snelwerkend, flexibel en 
multifunctioneel ontsmettingsmiddel

Virkon™ S weet met zijn unieke formulering en effectiviteit te voldoen 
aan de huidige bioveiligheidsnormen wereldwijd. Het is dan ook niet 
verrassend dat Virkon™ S is geselecteerd door de United Nations Food 
and Agriculture Organisation (FAO) en regeringen wereldwijd om 
bioveiligheid te garanderen en om Emergency Disease Control (EDC) 
te ondersteunen. Het AUSVETPLAN van de Australische en Nieuw-
Zeelandse regering is waarschijnlijk de beste EDC-referentiebron. 
Virkon™ S blijft het enige merk ontsmettingsmiddel dat wordt genoemd 
in het AUSVETPLAN 2008 waarin staat dat “Virkon™ S een modern 
ontsmettingsmiddel is met uitstekende virusdodende eigenschappen.”

virkon.com



16

De gouden standaard voor ontsmettingsbakken.

Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat veel soorten 

ontsmettingsmiddelen niet geschikt zijn voor gebruik in 

ontsmettingsbakken vanwege de lange contacttijd die vereist 

is. Onderzoekers aan de Indiana Purdue University in de 

VS vergeleken de prestaties van zes verschillende soorten 

desinfectiemiddelen.1 Enkel de QAC kon voldoende desinfecteren 

maar benodigde vijf minuten inwerktijd bij het ontsmetten van de 

laarzen. Wanneer Virkon™ S werd getoetst onder vergelijkbare 

omstandigheden werd er in slechts 30 seconden2 na reiniging van 

de laarzen een effectieve desinfectie bereikt. De studie bevestigd 

dat Virkon™ S in zeer korte tijd een effectieve desinfectie bereikt 

bij lage temperaturen en in de aanwezigheid van organische 

vervuiling.

Biosecurity in een enkele verpakking.

Virkon™ S biedt veehouders een handig en 
multifunctioneel bioveiligheidsysteem; een alles in één 
pakket voor een breed scala aan toepassingen zoals:

Oppervlakken

Materialen

Voertuigen

Luchtsystemen

Watersystemen

Vernevelen in aanwezigheid van dieren.

Het vernevelen van Virkon™ S in veehouderijen kan 
helpen bij het verminderen van kruisbesmetting en bij 
het voorkomen van secundaire infecties bij uitbraken van 
respiratoire- en andere ziekten. Virkon™ S kan worden 
verneveld in aanwezigheid van vee in een oplossing van 
1:200 (0,5%). Het is altijd belangrijk om het etiket te lezen 
om naleving van de lokale regelgeving te garanderen.
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Varkens ziekte/Gerelateerde condities Pathogeen Gebruikersconcentratie Contacttijd (min,)

Pleuropneumonia Actinobacillus pleuropneumoniae 1:100 10

Voedselvergiftiging humaan Bacillus cereus 1:100 10

Atrophic Rhinitis Bordetella bronchiseptica 1:100 10

Spirochaetosis Brachyspira hyodysenteriae 1:3333 10

Abortions Brucella abortus 1:100 10

Bacteriële werking

Varkens ziekte/gerelateerde condities Virus familie Gebruikersconcentratie Contacttijd (min,)

Porcine Reproductive Respiratory Syndrome (PRRS) Arterivirus 1:600 
1:200

10  
1

Afrikaanse varkenspest (ASF) Asfarviridae 1:800 30

Post Weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS)
Porcine Dermatitis and Necropathy Syndrome (PDNS) 
Porcine Circovirus 2 (PCV2)

Circoviridae 1:200 10

Transmissible Gastroenteritis (TGE) Coronaviridae 1:100 10

Klassieke varkenspest (KVP) Flaviviridae 1:150 30

Aujeszky’s disease (AD) Herpesviridae 1:100 1

Varkens-griep (H1N1) Orthomyxoviridae 1:200 1

Mond-en-Klauwzeer (FMD)  
Mond-en-Klauwzeer (FMD)

Picornaviridae 1:1300
1:200

30 
1

Swine Vesicular Disease (SVD) Picornaviridae 1:200 30

Porcine epidemic diarrhoea virus (PEDv) 
Porcine epidemic diarrhoea virus (PEDv)

Coronaviridae 1:600 
1:200

10 
1

Bewezen breedspectrum van effectiviteit.
Virucide werking

Fungicide Werking

Varkens ziekte/Gerelateerde condities Pathogeen Gebruikersconcentratie Contacttijd (min,)

Aspergillosis Aspergillus niger 1:25 30

Gastro-oesophageal ulcers Candida albicans 1:100 10

Dermatophytosis Trichophyton 
mentagrophytes

1:50 10
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De vermelde toepassingen en geregistreerde aanvragen voor Virkon™ S kunnen variëren van land tot land. Neem contact op met 
Biosecurity BV voor meer informatie over specifieke toelatingen voor Nederland en België. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

Varkens ziekte/Gerelateerde condities Pathogeen Gebruikersconcentratie Contact tijd

Voedselvergiftiging humaan Campylobacter coli 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter pyloridis

1:100 
1:100 
1:200 
1:100

5 
5 
30 
10

Necrotizing Enterocolitis Clostridium perfringens 1:100 10

Dermatitis Dermatophilus congolensis 1:100 10

Septicaemia Erysipelothrix rhusiopathiae 1:100 10 

Diarrhoea, Oedema Escherichia coli 1:200 5 

Verschillende infecties - humaan E.coli ESBL stam 1:100 10

Voedselvergiftiging humaan Escherichia coli O157:H7 1:100 5

Septicaemia, respiratory disease Haemophilus somnus 1:100 10

Abortion, foetal loss, endometritis, mastitis Klebsiella pneumoniae 1:100 10

Verschillende infecties - humaan Klebsiella pneumoniae ESBL strain 1:100 10

Swine proliferative enteritis (PIA) Lawsonia intracellularis 1:100 30

Abortion septicaemia, Encephalitis,  
Food poisoning — humans

Listeria monocytogenes 1:100 10 

Polyserositis Mycoplasma hyorhinis 1:800 5

Swine enteritis related infections Pasteurella haemolytica 1:100 10

Longontsteking, Atrophic Rhinitis Pasteurella multocida 1:100 10 

Secondary infections, co-infections with PCV2 Proteus mirabilis 1:100 5

Luchtweginfectie Pseudomonas aeruginosa 1:200 5

Voedselvergiftiging humaan Salmonella choleraesuis 
Salmonella enteritidis PT4 
Salmonella enteritidis  
Salmonella hadar 
Salmonella infantis 
Salmonella thomasville 
Salmonella virchow

1:100 
1:100 
1:200 
1:200 
1:200 
1:200 
1:200

10 
5 
30 
30 
30 
30 
30

Enterocolitis, Septicaemia, Food poisoning  
— humans

Salmonella typhimurium DT104 1:200 30

Human infections Staphylococcus aureus (pig 
MRSA)

1:100 30

Botryomycosis Staphylococcus aureus 1:100 0.5

Septicaemia, Meningitis, Arthritis,  
Bronchopneumonia

Streptococcus suis 1:400 30

Bactericide werking
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Biosecurity BV
Distributie Benelux
Kuiper 14
5711 LV Someren
Nederland

Tel. +31 (0)653815336
info@biosecurity.nl
virkon.nl of virkon.be
biosecurity.nl
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2.  Amass SF et al. Evaluation of the efficacy of a peroxygen compound, Virkon™ S, as a boot-bath disinfectant.  
J Swine Health Prod 2001;9(3):121–123.

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.



10 redenen om Virkon™ S te gebruiken 
voor het verhogen van de Biosecurity op 
veehouderijen.
1. Virkon™ S is opnieuw geëvalueerd voor het verhogen van de bioveiligheid en gaat voorop in de strijd tegen de 

verspreiding van ziekten

2. Wereldwijd goedgekeurd en aanbevolen door overheden voor het bestrijden van de belangrijkste ziekten zoals  
mond- en klauwzeer, PEDv, PRRS en nog vele andere

3. Uitstekende eigenschappen. Als het enige merk ontsmettingsmiddel in het prestigieuze Australische AUSVETPLAN 
genoemd als: “Virkon™ S is een moderne desinfectiemiddel met uitstekende virusdodende eigenschappen.”

4. Het ultieme ontsmettingsmiddel voor een ontsmettingsbak. Virkon™ S doodt pathogenen tien keer sneller dan de 
naaste concurrenten, zelfs bij lage temperaturen en in aanwezigheid van organische vervuiling1

5. Bewezen effectief in alle sectoren: van veehouderij tot in het laboratorium. Onafhankelijk bewezen zeer effectief te zijn 
tegen de meest ernstige bedreigingen in de veehouderij

6. Geen noodzaak om Virkon™ S af te wisselen met andere desinfectantia. Onafhankelijk getest voor het reduceren van 
potentiële besmettelijkheid van resistente Salmonella super-stammen

7. Superieure veiligheid. Het superieure veiligheidsprofiel zorgt ervoor dat Virkon™ S handig is voor gebruikers en kan 
worden verneveld in aanwezigheid van dieren

8. Milieu-profiel. Virkon™ S is ontwikkeld met ingrediënten die zorgvuldig zijn geselecteerd op hun vermogen om op 
natuurlijke wijze te worden afgebroken in het milieu

9. Gemakkelijk voor transport en opslag. Virkon™ S kan gemakkelijk en snel worden vervoerd via de weg, spoor, zee of 
door de lucht zonder extra eisen voor transport of opslag

10. Bioveiligheid in een enkele verpakking. Een zeer handige breed spectrum bioveiligheidsysteem, alles in een verpakking 
voor het desinfecteren van oppervlakken, apparatuur, voertuigen, lucht- en watersystemen

Krachtig breed spectrum 
desinfectiemiddel 

S

Powerful Broad Spectrum
Virucidal Disinfectant
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