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Част І:  Полезна информация  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОБИОТИЦИТЕ ЗА ИЗМИВАНЕ 

Понастоящем се е създала ситуация, в която разтворителите за химично
почистване стават все по-неефективни, а прилагането на дезинфектанти
за  биологично  почистване  води до  привикване  на  патогенната  флора,
като  резистентността  (съпротивлението)  на  патогенните  бактерии  се
превръща в национален проблем по целия свят.

За почистване на химични замърсявания (органични и неорганични 
съставки) традиционно се използват разтворители. За почистването на 
бактериални замърсявания (патогенна флора) човек използва 
дезинфектанти. И двата вида почистване са свързани с определени 
проблеми.

Проблеми при почистване на химични замърсявания:

1. Колкото  е  по-сложно  замърсяването,  толкова  по-активен
(агресивен) е разтворителят,  тъй като химичните замърсявания
са нееднозначни, сложни по състав и е невъзможно да се подбере
точно химичния разтворител.

2. При химично почистване, разтворителят влияе на почистваната
повърхност. Колкото по-професионален е разтворителят, толкова
е по-агресивен и влияе по-силно на повърхностния слой, като го
разрушава.



3. При  използването  на  разтворители  са  необходими  специални
защитни средства.

4. Отмитите  и  разтворени  нечистотии  трябва  специално  да  се
преработят.

Проблеми при почистване  на бактериалните замърсявания:

1. Колкото  дезинфектантът  е  по-ефикасен,  толкова  са  по-строги
условията за  прилагането му. 

2. В състава на дезинфектанта може да влизат трудно отстранявани,
вредни за здравето вещества.

3. В  състава  на  дезинфектанта  може  да  влизат  неразлагащи  се,
натрупващи  се  на  повърхностите  в  помещенията,  вредни
вещества.

4. Бактериите  изработват  резистентност  към  дезинфектиращите
средства.

Компанията  CHRISAL (Белгия)  е  разработила  ново  направление  на
хигиенни, санитарни почистващи средства, базирано на използването на
пробиотични бактерии (PiP  - Probiotica in Progress/ Пробиотици в
развитие). 

Концепцията PiP на компанията CHRISAL  се състои в мениджмънт на
микробите (управление на микробите): Необходимо е да се стремим
към здрава и стабилна микробна общност, а не да се стремим
към абсолютна и пълна стерилност на всяка цена.  

Днес  компанията  CHRISAL решава проблемите по почистването чрез
създаване  (разработване  и  производство)  на измиващи  средства  с
нехимично действие (отделители) и пробиотици за почистване
-  очистители.  Всички  продукти  на  компанията  CHRISAL
действително са екологично безопасни, не предизвикват раздразнение и
алергия,  те  са  нетоксични,  нелетливи,  пожаробезопасни.  

И така, за изпълнение на задачата по почистване в различни области от
живота  и  дейността  на  човека,  компанията  CHRISAL предлага



иновационни  почистващи  препарати  -  пробиотици  PiP. Това  са
очистители, чийто състав е изграден от  пробиотични бактерии. 

ПОВЕДЕНИЕ НА БАКТЕРИИТЕ НА ПОВЪРХНОСТТА 

Главният  проблем,  с  който  не  могат  да  се  справят  традиционните
очистители-дезинфектанти,  е  факта  установен  в  практиката  -
патогенните  бактерии  са  способни  да  изработват  резистентност  към
дезинфекциращите средства. 

Как им се удава това?  

Попадайки  на  повърхността,  патогенните  бактерии  започват  да
образуват  екзополимерен биологичен  филм,  който,  подобно  на
«бронежилетка», осигурява защитен механизъм за патогенните бактерии
от агресивни външни атаки, от негативните условия на околната среда.

В естествени условия бактериите образуват биологичен филм. Това
не се наблюдава в лабораторни условия. 

Биофилмът  се  образува  от  един  или  повече  видове
микроорганизми, като процесът на образуване протича от няколко
часа до няколко дни. Бактерията, защитена от биофилма, издържа



атака  на  антибиотика  1000  пъти  по-силна,  отколкото  е  дозата,
която  се  счита  за  смъртоносна  за  свободната,  незащитена,
патогенна  бактерия.  По  такъв  начин  биофилмът  способства  за
размножаването на патогените и способства за устойчивостта на
патогенната среда.

Биофилм във вид на мрежа
(екзополизахариди,
 белтъци ...), снимката е 
направена с електронен 
микроскоп.

Ето как се държат вредните бактерии на повърхността:



 А ето какво се случва, когато повърхността се колонизира от
пробиотични бактерии - от нашите PiP-очистители:

Бактериите-пробиотици  осъществяват  неспецифичен  контрол  над
числеността  на патогенна  флора  и  намаляват  присъствието   й,  като  я
изместват от повърхността. 

В допълнение към почистващия, «експанзионистичен» процес, 
непатогенните (пробиотични) бактерии отделят  ензим, който разлага 
биофилма, разрушава «бронежилетката» на патогенните бактерии. 
Лишени от биофилма, патогенните (условно патогенните) 
микроорганизми губят в конкурентната борба за храна и количеството 
им намалява  по естествен път. 



Защо считаме, че намесата на почистващите пробиотици  е 
благоприятно за животните и птиците?

 Защото Почистващите пробиотици: 

• не съдържат опасни вещества,  безопасни са и прости за прилагане;
• прилагат се без опасения в присъствието на хора, животни и птици;
• дават  траен -удължен, а не мигновен резултат;
• не предизвикват явления на резистентност,  не развиват устойчивост на 
патогенната флора;
• значително намаляват равнището на патогенната флора, икономисват 
време и труд.

Защо  дезинфектантът  не  може  да  реши  проблема  за
бактериалното  почистване?

Освен че патогенните микроорганизми са способни да създават защитен
биофилм,  по своята същност  те  са  по-активни и агресивни,  отколкото
позитивната  микрофлора.  Именно  затова,  патогените  заемат  чистото
-свободно  пространство,  което  се  освобождава  след  обработка  с
дезинфектанти, много по-активно, отколкото позитивната микрофлора.
По такъв начин, дезинфекцията подтиква патогените да се размножават
и  развиват  още  по-бързо  и  агресивно.  Кръгът  не  просто  се  затваря,  а
преминава  на  ново  равнище,  което  изисква  по-сложен  дезинфектант.
Ситуацията от «бягане в кръг» преминава в категорията «билет само за
отиване».



Какво става само  1 час след обработката:

    Дезинфектант                   Почистващ пробиотик

В  случая  с  дезинфекциращите  средства,  важен  недостатък  е
неспецифичното действие на тези вещества, които убиват, както добрите,
така  и  вредните  микроорганизми.  В  резултат  се  създава  чиста
повърхност,  на  която  протича  бързо  повторно  образуване  (повторна
колонизация) на патогени. 

Извод:  Дезинфекцията  дава  бърз,  но  кратък  и  нестабилен
период на намаляване на броя на микроорганизмите.

А как работят  пробиотиците за почистване?
Ефектът от обработката с почистващи пробиотици се постига за сметка
на  колонизирането  на  обработваните  повърхности  от  култури  на
пробиотични бактерии  (Bacillus subtilis),  които потискат  развитието



на  патогенната  микрофлора  на  принципа  на  антагонизма,  като  я
конкурират за храна и жизнена среда.
Механизмът  на  действие  се  базира  на  принципа  на  «конкурентното
изместване» в съчетание с влиянието на разединяването на патогенните
организми.  Т.  е.  пробиотиците  разрушават  микробиологичните  връзки
на  вредните  и  опасни  бактерии,  което  довежда  не  само  до
микробиологично оздравяване, но и до визуална чистота. 

Изводи от І част: 

Природният баланс предполага на повърхността да присъстват десетки
пъти  повече  положителни  микроорганизми,  отколкото  патогенни.
Например, на кожата доминиращото количество на полезна микрофлора
е  причина  за  нейното  добро   състояние,  а  не   следствие.  Създава  се
симбиоза на пробиотични бактерии с живия организъм. Пробиотиците
живеещи  по  кожата  изработват  именно  онези  ферменти,  които  са  им
необходими за създаване на здрава и чиста среда. При това се изработват
именно онези ферменти, и в такова количество, каквото е необходимо на
конкретната кожна покривка в дадения момент. 

Тази концепция позволява да се постигне природния микробен баланс,
когато патогенната микрофлора се намира под постоянния контрол на
пробиотични (не патогенни) микроорганизми.

Част ІІ: Видове пробиотици за почистване за
използване в селското стопанство

PIP AHC
Почистващ препарат, обогатен с пробиотици (Bacillus subtilis)

- концентрат

Показания за приложение:

Разреденият  продукт  може  да  се  използва  за  всякакви  водоустойчиви
повърхности в местата,  където се отглеждат животни и птици. 
За постигането на оптимална хигиена PIP AHC обладава мощно тройно
действие: 



1) обезпечава  дълбоко микроскопично  отстраняване  на  замърсяването
от  най-малките  пори на повърхността; 

2) отстранява неприятните миризми и възпрепятства възникването им; 
3) образува  върху  повърхностите  полезна  за  здравето  и  безопасна

микрофлора.

Инструкция за употреба:

Продуктът да се разклати преди
употреба! 
Концентрация на работния разтвор:
5-10 % в зависимост от степента  на
замърсенност
1. Първо да се  отстрани механично

грубото замърсяване. 
2. PIP AHC да се разреди  с  топла 

вода. Оптимална температура  на  
водата    40-50°С. 

3. Повърхността напълно  да се покрие с пенестия разтвор от PIP AHC
отдолу нагоре. 

4. Пяната се оставя да действа в продължение на 10-15  минути. 
5. Да  се  отмие грижливо под високо  налягане,  докато  не  се  отстранят

остатъците  от  пяната.
6.
ВАЖНО!

Не се препоръчва да се прилагат дезинфектанти непосредствено в 
съчетание с PIP AHC.  Бутилката с концентрат да се пази от замърсяване, 
тъй като това може да активира  състав.

Съхранение:

Препаратът да се съхранява в помещение, при температура от 5 до 40 °C, 
да се предпазва от пряка слънчева светлина. 
Приготвеният разтвор от продукта може да се използва не повече от 3
дни, остатъците трябва да се изхвърлят в канализацията.

Измиване на  свине майки:                   Разчет на работния разтвор: 
50 мл PIP AHC  в 950 мл топла
вода  40-50°С.
1. Свинята  да  се  изплакне

предварително с  топла вода.
2. Да  се  приготви  работния

разтвор и се нанесе във вид



на пяна по свинята. За да се постигне еднородна пяна, да се използва
пистолет за пяна. 

3. Пяната се оставя да действа в продължение на 10-15 минути. 
4. Не е необходимо да се отмива.     

За  постигане  на  максимален  ефект  се  препоръчва  повърхността  на
млечните  жлези  допълнително  да  се  обработи  със  стабилизатор  на
микрофлората PIP AHS, който удължава действието на PIP AHC. 

PIP AHS
Стабилизатор на микрофлората в животновъдните  ферми

PIP  AHS —  силно  концентриран  препарат,  обогатен  с  пробиотични
бактерии (Bacillus subtilis). Разреденият продукт може да се използва във
всички места, където се отглеждат животни и птици.
PIP  AHS удължава  действието  на  PIP  AHC и  има  мощно  тройно
действие: 

1. обезпечава  дълбоко  микроскопично  отстраняване  на
замърсяването  от  най-малките  пори  на   почистваните
повърхностти

2. отстранява неприятните миризми и възпрепятства възникването
им

3. образува  върху  почистваната  повърхност  полезна   и  безопасна
микрофлора , безопасна за здравето на животни и птици

Показания за приложение:

PIP  AHS е  предназначен  за  образуване  на  стабилна  и  здрава
микрофлора в местата, където се отглеждат животни и птици.

Характеристика на продукта

 подходящ  е за всякакви помещения с животни и птици
 подходящ  е  за  нормализиране  на  микрофлората  във

вентилационните системи на животновъдните помещения
 отстранява неприятните миризми
 отстранява плесента
 икономичен за използване
 безопасен е за всякакви видове материали, за кожата на ръцете и

дрехите
 биоразлагащ се, неалергичен, негорящ, нелетлив.



Инструкция за употреба:

Продуктът да се разклати преди употреба! 
1 литър PIP AHS се разрежда в 2 литра вода. Оптимална температура на
водата 40-50°С.
Да се използва пръскачка с микронно пулверизиране (икономично).

Препоръчвана дозировка:  

Забележка:
По време на пулверизирането работният
разтвор трябва да покрие повърхността
на пода и оборудването, което искаме да
обработим. Затова разходната норма на
продукта  трябва  да  се  прави  по
отношение  на  обработваната
повърхност, а не по отношение на общия
обем  на фермата.

 Птичарници: 1 л PIP AHS                                             -500 м² 

 Помещения за едър рогат добитък: 1 л PIP AHS   -250 м² 

 Боксове за бременни свине: 1 л PIP AHS                 -400 м² 

 Помещения за угояване на свине: 1 л PIP AHS    - 200 м² 

 Помещения за овце, кози: 1 л PIP AHS                    -250 м² 

Най-оптимална схема за прилагане на PIP AHS е следната:
три  дни  поред  всеки  ден,  а  след  това   да  се  обработва
помещението през два дни.

ВАЖНО!

Не  се  препоръчва  да  се  прилагат  дезинфектанти  и  антибиотици
непосредствено в съчетание с  PIP AHS. 
Бутилката с концентрат да се пази от замърсяване, тъй като това може да
активира  състав.

В резултат:

•  Осигурява се трайно и качественно почистване на помещението
•  Намалява се  бракуването и измирането на животните  и птиците
•  Увеличава се ефективността  на животните  и птиците
•  Намалява се  разхода на фураж на единица продукция
•  Минимизира се риска от епидемии във фермите
•  Намалява се разхода на труд за миене и дезинфекция



•  Повишава се  ефективността  на ваксинациите
•  Намалява  влажността  и  концентрацията  на  амонячни  пари   в
помещенията
•  Подържа  микробиологичния  баланс  в  помещенията  с  новородени
животни и птици

Съхранение:

Препаратът да се съхранява в помещение, при температура от 5 до 40 °C, 
да се пази от пряка слънчева светлина. 
Приготвеният разтвор от продукта може да се използва не повече от три
дни. Остатъците трябва да се изхвърлят  в канализацията.

PIP + Water
Мощен пробиотичен концентрат за микробиологично
почистване на закрити  и открити водни инсталации и

съоръжения. Лечение на диарии и сваляне на стрес  при
животни те

Активно  въздейства  на  компонентите  на  свързващата  матрица  на
биофилма.  Гарантирано  почиства  и  поддържа  чисти  всички  тръби,
помпи и резервоари. Ефектът се постига за сметка на колонизирането на
обработваните  повърхности  от  култури  от  пробиотични  бактерии
(Bacillus  subtilis),  които  потискат  развитието  на  патогенна
микрофлора на принципа на антагонизма, като я конкурират за храна и
жизнена среда.

PIP  +  Water  представлява  неутрален,  съвършено  безвреден  продукт.
Може да се използва безопасно за водни съоръжения от всякакъв тип.
Поддава се на биологично разлагане, не се възпламенява, не се пени и е
нелетлив.  Издържа на температури от 5 до 60 °C и pH от 5,5 до 9.



Показания за приложение:

• почистване на системите за питейната вода във
фермите  (отстранява  се  патогенната
микрофлора, вируси, гъби, едноклетъчни). 

• създаване на здрава микросреда в помещенията
• отстраняване  на  биофилма  от  вътрешната

повърхност  на  водопровода,  почистване  на
резервоари, канализационни и отходни ями.

• Лечение  на  диарии  и  сваляне  на  стрес   при
животните.

Дозировка:  

1 л PIP + Water на  10 000 л питейна  вода.
Дозирането  на  препарата  във  закритите  водопроводни  системи   се
извършва с дозитрон(автоматична система) При необходимост фирмата
извършва съдействие за доставка на такава.

Инструкция за употреба:

Продуктът да се разклати преди употреба! 
В случай на приготвяне на изходен разтвор, препаратът да се въвежда в
топла вода. Оптимална температура  на водата 
Продуктът да се разклати преди употреба! 

ВАЖНО!

Не  се  препоръчва  да  се  прилагат  дезинфектанти  и  антибиотици
непосредствено в съчетание с PIP + Water. 
Бутилката с концентрат да се пази от замърсяване, тъй като това може да
активира  състав.

Съхранение:

Препаратът да се съхранява в помещение, при температура от 5 до 40 °C. 
Да се пази от пряка слънчева светлина. 
Приготвеният разтвор от продукта може да се използва не повече от три
дни.Остатъците  от разтвора  да се изхвърлят в канализацията.

В резултат:

•  Осигурява  се  трайно  микробиологично  почистване  на  водата  и
водопроводните системи
•  Минимизира се риска от епидемии във фермите
•   Повишава се  ефективността на ваксинациите
•  Удължават се сроковете на експлоатация на оборудването.



PIP Skin Cleaner
Препарат за  хигиена на  вимето преди доене,  обогатено с

пробиотични бактерии (Bacillus subtilis)

По време на доенето не се извършва миене на доилните чашки и с един
апарат  се  издоява  цялата  група  крави.  В  резултат  съществува
потенциална възможност за предаване на мастити от една крава на друга.

Свойства

PIP Skin Cleaner – съдържа в състава си 3 компонента: 
 измиващ (достатъчни са 10-20 сек. за отделяне на замърсяването

от млечните папили)
 ферментен (по-дълбоко почистване на повърхността на кожата на

млечните папили)
 пробиотичен  (Bacillus  subtilis) колонизира  повърхността  на

кожата на вимето, като  измества патогенната микрофлора

В  резултат  от  прилагането  на   PIP  Skin  Cleaner се  образува
пробиотична (бактериална)защита на млечните папили.

Инструкция за употреба: 

Вързано отглеждане:

Подготвянето  на  работния  разтвор  се  прави
непосредствено преди доенето от оператора на
машинно доене (3-5мл концентрат  на 7-10 л
топла вода 40-50°С.)
След това вимето се измива по традиционния
начин.  Отстраняването  на  замърсяванията
става  в  течение  на  първите  10  сек.  След
измиването, вимето се подсушава с чиста, мека
кърпа или с еднократна салфетка. Практиката
показва,  че  в  първите  дни  е  необходимо

работният разтвор да се сменя след измиването на 4-5 крави, след това на
7-8 крави, а след седмица редовно прилагане една кофа работен разтвор е
достатъчен за 12-15 крави. 



Свободно отглеждане:

Използва  се  пулверизатор  с  пенообразуващ
накрайник.  Работният  разтвор  се  приготвя
непосредствено  преди  доенето  (5  мл
концентрат на 500 мл топла вода).
Напръсква се вимето отдолу нагоре,  пяната
въздейства – 10-20 сек. След това се изтрива
до сухо с еднократна салфетка.

Прилагането  на  PIP  Skin  Cleaner
позволява  още  след  първия  месец  да  се
намали риска  от  предаване  на патогенна
микрофлора от болни крави на здрави.

ВАЖНО!

Не  се  препоръчва  да  се  прилагат  дезинфектанти  и  антибиотици
непосредствено в съчетание с PIP Skin Cleaner. Бутилката с концентрат
да се пази от замърсяване.

Съхранение:

Препаратът да се съхранява в помещение, при температура от 5 до 40 °C, 
Да се пази от пряка слънчева светлина. 
Приготвеният разтвор от продукта може да се използва не повече от три
дни. Остатъците  от  разтвора да се изхвърлят в канализацията.
               



PIP СТС
Препарат за микробиологична обработка и защита  на
вимето след доене,  обогатено с  пробиотични бактерии

(Bacillus subtilis)

Борбата с маститите  изисква предпазване от проникване на инфекция
през отворите на папилите на вимето след доене. 

Решение:  

PIP CTC е безвреден за хората, животните и
околната среда пробиотичен препарат. 
Нанася се  на вимето чрез ситна дисперсна
пулверизация  след  приключване  на
процеса на доене.  

Продуктът  има  двойно действие: 
1)    отстранява от  вимето  полепналите  замърсявания 
2)  образува  на  повърхността  полезна  за  здравето  и  безопасна
микрофлора.

Ефектът  от  обработката  с  почистващи
пробиотици  се  постига  за  сметка  на
колонизирането  на  обработваните
повърхности  от  култури  на
пробиотични  бактерии  (Bacillus
subtilis),  които  потискат  развитието  на
патогенната  микрофлора  на  принципа
на  антагонизма,  като  я  конкурират  за
храна и жизнена среда. 

Характеристика на продукта PIP CTC:  

 неутрално  Ph
 икономичен за използване
 не съдържа оцветители  и ароматизатори
 има трайно бактериално въздействие



 създава  устойчива,  здрава  микрофлора на млечните  папили на
животните

 безопасен е за всякакви видове материали, за кожата на ръцете и
дрехите

 биоразлагащ се, неалергичен, негорящ, нелетлив

Инструкция за употреба:

Преди разреждането  задължително  да се разклати! 
Оптимална е следната схема на прилагане :  5% разтвор PIP CTC  ( 25 мл
PIP СТС се разпежда в 475 мл топла вода с температура  40-50°С )

ВАЖНО!

Не  се  препоръчва  да  се  прилагат  дезинфектанти  и  антибиотици
непосредствено в съчетание с PIP СТС. 
Бутилката с концентрат да се пази от замърсяване, тъй като това може да
активира  състав.

В резултат:

 Увеличава  надоя 
 Намалява бракуването на животни 
 Намаляват  разходите  на труд  за миене и почистване 
 Осигурява  безопасност от епидемии във фермите 
 Оздравяване на кравите, болни от мастит, без антибиотици!
 Осигурява високо и трайно качество на почистване на вимето

Безопасност на PIP СТС:

 не влиза в химически реакции със замърсяванията  (не разтваря
замърсяването, а го отделя от повърхността!)

 безопасен е за кожата, дрехите, за всички видове материали
 екологичен, неалергенен продукт
 не съдържа фосфати, хлор, диоксид
 използва се без предпазни средства

Съхранение:

Препаратът да се съхранява в помещение, при температура от 5 до 40 °C,
Да се пази от пряка слънчева светлина. 
Приготвеният  разтвор  може  да  се  използва  не  повече  от  три  дни
Остатъците  от разтвора  да се изхвърлят  в канализацията.



Практични съвети:

1. Разход: 1  л  PIP  СТС е  достатъчен  за   обработка  вимето  на  100
крави на месец  при двукратно доене.

2. Късен  сухостой: три  седмици  преди  отелването  започва
подготовката на вимето за производството на мляко. Във връзка с
това  се  препоръчва  обработка  с  5%  разтвор  РІР  СТС два  пъти
седмично на всички крави в напреднала бременност (6 -7 обработки
преди отелването). 

3. Подготовка на водата: Водата за работния разтвор е по-добре да
се превари, а след това да се охлади до 40-50 градуса Целзий. Ако
няма  такава  възможност,  то  трябва  да  се  използва  най-горещата
вода, каквато  има в предприятието (най-често от бойлера – около 60
- 80 градусов) и тя да се охлади до 40-50 градуса.

4. Приготовяне на работния разтвор: Няма значения кое в кое ще
се  налива,  концентратът  във  водата,  или  водата  в  концентрата,
важното е да се поддържат  температурата  и чистотата  на водата.

5. Нанасяне  на  разтвора:  Работният  разтвор  се  нанася
задължително отдолу нагоре. Първо, защото разтворът се изразходва
по-икономично,  тъй  като  се   нанася  практически  по  цялата
повърхност  на  вимето.  При  този  начин  е  достатъчно  едно
напръскване на една млечна папила. Второ, пробиотикът осигурява
защита на най-проблемната  зона – сфинктера на млечната   папила. 

6. Попадане на пробиотик в млякото:  Преди доенето операторът
винаги издоява първите струйки мляко на пода или в специален  съд,
като  по този начин се изключва попадане на пробиотика в млякото. 

7. Соматика в млякото:  Най-често, още  след втората седмица след
прилагането  на  пробиотично почистване  на  вимето,  се  констатира
намаляването  на  количеството  на  соматични  клетки.  Ако  се
наблюдава увеличаване, то се обяснява с това, че клинично болните
крави (млякото от които, е доено отделно) са преминали във фаза на
субклинични мастити (млякото от които, отива в общия съд). 
Като  правило,  намаляването  на  общия  фон  на  соматични  клетки
става  в  течение  на  следващите  10-12  дни,  когато  количеството  на
субклинични мастити  намалее  в пъти.

8. Оздравяване  на кравите с  мастит:  Констатира  се  оздравяване
само на мастити в І и ІІ фаза. По-сложните мастити е невъзможно да
се излекуват без антибиотици. Но даже и при антибиотична терапия,
нанасянето  на  пробиотици  върху  вимето  ускорява  оздравяването
(вместо  за  5-7  дни  –  за  3-4  дни).  При  редовно  използване  на



пробиотично  почистване  на  вимето  на  всички  животни,  рядко  се
отбелязва наличие на сложни мастити.

9. Защо настъпва излекуване, ако пробиотикът се намира на
повърхността на вимето, а не вътре?  
Главната  задача  на  пробиотичното  почистване  на  вимето  е  да  не
допусне попадане на  нови патогенни организми през сфинктера на
млечната папила. С патогенните организми, които вече се намират в
алвеолите на вимето, се справят фагоцитите на имунната  система.

10. Количество готов работен разтвор:  Най-добре е да се приготвя
за деня (преди сутрешното доене да се приготви необходимия за деня
обем от разтвора).

11. Съхранение на работния разтвор през в зимния период: 
В доилните зали през зимата често е много студено (случва се да е
около 0о), а доенето продължава 3-4 часа. Приготвянето на разтвора
през зимния период е  аналогично на приготвянето през летния (40-
50  градуса),  единственно  по  време  на  доенето,  пулверизаторът  с
работния разтвор  да се съхранява в кофа с топла вода.

12. Количество и качество на пулверизаторите: 
Броят  на  пулверизаторите  се  изчислява  по  формулата:  брой  на
операторите + два запасни (в случай на повреда по време на доенето).
При  избора  на  пулверизатор  трябва  да  се  обръща  внимание  на
здравината  на  механизма,  на  размера  на  покриваната  площ,  на
далечината на струята и на еднородността на частиците разтвор на
изхода.

13. Външни  характеристики  на  почистването  на  вимето  с
пробиотик:
Миещия компонент PIP CTC образува на повърхността  на кожата на
вимето  антистатичен  филм,  благодарение  на  което,  замърсяването
не  полепва  на  вимето.  Визуално  се  наблюдава  по-чисто  виме.
Ферментите,  отделяни от  пробиотиците,  омекотяват и овлажняват
кожата.  Още  след  4-5  дни  почистване  с  пробиотици  ще  изчезнат
напукванията на млечните  папили  и сухотата.

14. Защо пулверизаторите са по-добри от чашките: 
След доенето, сфинктера на млечната папила остава отворен още 20-
30 минути, като по този начин е възможно замърсяване на работния
разтвор в чашката, докато при използване на аерозол, качеството на
работния разтвор  остава неизменно.

15. Да се запази ли в схемата на доенето обработката на вимето
с кислородна вода и препарати съдържащи йод?  
Не,  те  трябва  да  отпаднат.  За  успешното  колонизиране  на
повърхността  на  вимето  от  пробиотици е  достатъчно  просто  топла



вода  и  еднократна  салфетки  (салфетките  не  трябва  да  са
дезинфекциращи!)

16. Цвят  на  работния  разтвор:   Работният  разтвор  е  безцветен.
Възниква въпросът за контрола върху нанасянето на очистителя на
повърхността   на  вимето.  Контролът  на  обработката  става  с
палпиране  (с  опипване).  Обработената  повърхност  на  пипане  е
намаслена. 

17. Къде още  може да  се  прилага работния разтвор  PIP  CTC?
Понастоящем  се  провеждат  полеви  изпитания  за  приложение  на
работния  разтвор  от  PIP  СТС  при  задържане  на  плацентата.
Ферментите,  отделяни  от  пробиотичните  бактерии,  разрушават
спойката, удържаща плацентата.

PIP CFC
Препарат  обогатенос пробиотични бактерии (Bacillus
subtilis), предназначен за микробиологична обработка и

почистване  на копитата на  копитни  животни.  Превенция
и лечение  от микробиологични заболявания на копитата.

Обрабока и лечение на открити рани.

Знаете ли че: 

 В целия свят 60% от високопроизводителните крави страдат от
някакъв вид инфекциозни заболявания на копитата. 

 Първите  симптоми  на  болестта  се  проявяват  30  дни  преди
кравата  да започне да куца. 

 Болката  предизвиква  хроничен  стрес  у  животните.  Тялото  на
животното  реагира  на  този  стрес,  като  изработва  кортизол.
Кортизолът  има отрицателно влияние върху имунната система
на животните. 

 За 30 дни стрес , имунната система губи 50% от устойчивостта  си.

Проблем: 

 Бактериите, които могат да предизвикат заболявания на копитата
на кравите са: 

Bacteroides spp, Spirochaetes spp, Camphylobacter Faecalis and
Fusobacterium Necrophorum 



 За да оцелеят в тежките условия на храносмилателната система,
те създават биофилм около колониите си. 

 Във  външна  среда,  благодарение  на  биофилма  –  анаеробните
бактерии  оцеляват  и  могат  да  издържат  на  двукратна
концентрация на антибиотици и дезинфектанти. 

 Същността  на  проблема  на  инфекциозните  заболявания  на
копитата  се  състои  в  постоянната  влажност  на  повърхността  и
прекрасната  хранителна среда за развитието на патогените.

Решение:  

PIP  CFC е  безвреден  за  околната  среда  пробиотичен  препарат  за
обработка на копитата. Нанася се чрез ситна дисперсна пулверизация два
пъти  на  ден,  най-вече  по  време  на  доене  или  се  използва   чрез
намокряне/потапяне на копитата  при преминаване през  вани.    
Продуктът  има  двойно действие: 

1) отстранява от копитата  полепналите  замърсявания   
2) образува на повърхността полезна  и безопасна микрофлора.

Ефектът  се  постига  за  сметка  на  колонизирането  на  обработваните
повърхности  от  култури  на  пробиотични  бактерии  (Bacillus  subtilis),
които потискат развитието на патогенната микрофлора на принципа на
антагонизма, като я конкурират за храна и жизнена среда.

Инструкция за употреба:

Разклстете  бутилката с препарата  преди употреба! 
Оптимална температура на водата за разреждане 40-50°С.

С  пулверизиране: обработвайте  (пръскайте)
копитата на животните с 5% работен разтвор два
пъти дневно по време на доене. 

Преминаване през вани: 
100  мл.  От  PIP  CFC се  активира  а  кофа  с  чиста   вода  с  оптимална
температура   40  –  50  °С,  след  което  се  излива  във  вана,  която

предварително  е  почистена  и  напълнена  с
чиста вода. Общото количество на разтвора във
ваната  трябва  да  е  200  л.  Необходимо  е
преминаване  на  кравите   през  ваната  да  се
извършва два пъти дневно. Желателно е преди
преминаването  на  животните  през  ваната  с
разтвора, същите да преминат през вана с чиста



вода,  за  по-добра  хигиена  и  по-бърз  ефект  от  обработката.   На  всеки
четвърти ден, разтвора във ваната да се заменя с нов.

Обработка на открити рани с  концентрат от PIP CFC.

В резултат:

 Здраво копито – повишен имунен статус
 Здрава крава – увеличен надой
 Намален брак на животните 
 Намален разхода на труд  за миене и дезинекция
 Обеспечава епидемична безопасност  във фермата


Съхранение:

Препаратът да се съхранява в помещение, при температура  от  5 до 40 °C
Да се предпазва от пряка слънчева светлина
Приготвеният разтвор от продукта  да се използва не повече от  три дни
Остатъците от работния развор да се изхвърлят в канализацията

КРИСАЛ БАЛКАН РВД ООД


