
Aquacultuur vereist strikte hygiënevoorschriften om te voorkomen dat 

ziekten voor gezondheidsproblemen van de vis en bijgevolg enorme 

economische schade veroorzaken. Halamid®, ook bekend onder de 

generieke naam chloramine T op deze markt, is het perfecte product voor 

hygiëne op de aquacultuurkwekerij. Het product is uiterst doeltreffend 

tegen pathogene micro-organismen en is al jaren onmisbaar voor 

ontsmetting in de aquacultuur, vanaf de kweek - en groeireservoirs tot 

de visverwerkingsfabriek.

Dankzij de veiligheidsmarge tussen de concentratie 
die  doeltreffend is tegen micro -organismen en de 
concentratie die giftig is voor vis, is Halamid® in het 
bijzonder interessant voor de aquacultuur. Bekende 
toepassingen van Halamid® zijn o.a. het gebruik tegen 
pathogene bacteriën, zoals de bacteriën die Bacteriële 
Kieuwziekte (BGD) of columnaris veroorzaken. Halamid® 
is ook nuttig tegen vele parasieten die voorkomen in 
de aquacultuurindustrie, bijvoorbeeld de parasieten 
Gyrodactylus en Neoparamoeba pemaquidensis 
(Amoebenkieuwziekte).

Aquacultuur vereist een universeel en veelzijdig 
ontsmettingsmiddel om de beste gezondheids - en 
hygiënevoorwaarden te kunnen waarborgen. Ontsmetting 
van reservoirs en vijvers, netten, installaties, schepen 
met leeftanken en in de visverwerkende industrie met 
Halamid® garandeert dat pathogene micro - organismen 
(bacteriën, virussen en parasieten) snel en doeltreffend 
vernietigd worden.

 

 

HALAMID®, EEN 
UNIEK PRODUCT

• Ruim 
toepassingsgebied

•	Niet	bijtend	in	
oplossingen voor 
materialen

•	Gebruiksvriendelijk 
en	veelzijdig

•	Stabiel

•	Eenvoudig	
bioafbreekbaar

•	Geen	risico	van	
ophoping van 
resistente 
micro-organismen

DOELTREFFENDHEID
Halamid® is doeltreffend tegen talrijke 
micro-organismen die voorkomen in 
aquacultuurtoepassingen. Hieronder vindt u ere en 
aantal, maar het volledige toepassingsgebied van 
Halamid® is veel ruimer.

Bacteriën
Aeromonas salmonicida (Furunculosis)
Flexibacter maritimus (Marine columnaris)
Flavobacterium branchiophilum (BGD)
Flavobacterium columnaris (Columnaris)
Vibrio anguillarum (Vibriosis)
Vibrio harveyi
Vibrio salmonicida
Yersinia ruckeri (Redmouth disease)

Virussen
Besmettelijke pancreasnecrose (IPN)
Besmettelijke Zalmanemie (ISA)

Schimmels
Saprolegnia

Parasieten
Gyrodactylus salaris
Ichthyobodo necator (Costia)
Ichthyophthirius multifilis (Witte stip)
Neoparamoeba pemaquidensis (Amoebenkieuwziekte)
Zuigwormen

Halamid® wordt aanbevolen door de OIE om installaties 
te ontsmetten voor Gyrodactylus salaris aan 1% en deze 
organisatie erkent bovendien de doeltreffendheid ervan 
tegen de virussen IPN en ISA.

Toepassing Concentratie Opmerking

Ontsmetting van reservoirs en vijvers 1% - 2%

Ontsmetting van installaties 1%

Ontsmetting van netten 1%

Ontsmetting van boten met leeftanken 1%-2%

Voedbad 2% Ververs zo vaak als nodig

Waterbehandeling – Kanaalvijvers met vers 
water

10-20 mg gedurende 
1 uur

Kan tot 4 keer herhaald worden, op 
opeenvolgende of afwisselende dagen

Waterbehandeling – Vijvers met stilstaand 
water

3 ppm één keer per 
week

AANBEVOLEN CONCENTRATIES

HALAMID® IN AQUACULTUUR



Voetbad
Plaats een voetbad aan de ingang van elk gebouw en 
verplicht iedereen dit te gebruiken. Bereid een Halamid - 
oplossing van 2% en ververs deze zo vaak als nodig.

Waterbehandeling
Halamid® vermindert het aantal pathogene micro - 
organismen in vijverwater en is bijzonder nuttig tegen 
bacteriën en parasieten.

Opstelling kanaalvijvers met vers water
Halamid® wordt toegevoegd in een concentratie van 
ongeveer 10-20 ppm (10-20 g/m3). Na 1 uur spoelt u
door om alle Halamid® resten te verwijderen. U kunt dit 
tot 4 keer herhalen, op opeenvolgende of afwisselende 
dagen.

Vijvers met stilstaand vers water
Halamid® wordt toegevoegd in een concentratie van 
3 ppm (3 g/m3).

De pH en de hardheid van het water zijn twee belangrijke 
parameters waarmee rekening moet worden gehouden 
om de Halamid® concentratie te optimaliseren. Als 
algemene regel geldt dat voor een zure pH een lagere 
concentratie moet worden gebruikt en hoe harder het 
water, hoe hoger de Halamid® concentratie.

Bovendien is bijzondere aandacht vereist als u een 
biofilter in een systeem met waterrecirculatie gebruikt. 
Gelieve contact op te nemen m et Axcentive of uw 
plaatselijke verdeler voor meer gedetailleerde informatie.

Algemene ontsmetting in 
visverwerkingsfabrieken
Halamid® is uiterst nuttig voor ontsmetting in 
visverwerkingsfabrieken. Voor meer informatie over deze 
toepassing, gelieve het specifieke blad over Halamid® in 
de voedingsindustrie te raadplegen.

Ontsmetting van artemia
Halamid® wordt aanbevolen door de FAO (Voedings 
- en Landbouworganisatie) voor ontsmetting van 
Artemia nauplii in een concentratie van 60 ppm 
en een contacttijd van 3 minuten, gevolgd door 
spoelen met schoon water. (Gezondheidsbeheer en 
bioveiligheidsonderhoud in witte -garnalenkwekerijen 
(Paneaus vannamei) in Latijns Amerika , FAO, 2003)

Ontsmetting van viseieren
Om de oppervlaktebesmetting te verminderen, kunnen 
viseieren gedurende 10 minuten in een Halamid® 
oplossing van g/l worden gedompeld en vervolgens met 
schoon water worden gewassen. 

Amateur-vissers
Halamid® wordt algemeen door amateur-vissers gebruikt 
tegen externe bacteriën en parasieten. Het product 
is bijvoorbeeld uiterst nuttig tegen externe parasieten 
bij koi karpers. Ook hier zijn de waterhardheid en de 
pH twee belangrijke parameters om rekening mee te 
houden om de concentratie aan te passen aan uw eigen 
omstandigheden.

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

Halamid® is een 
product van Axcentive 
dat verkrijgbaar 
is in verschillende 
verpakkingen, van potten 
van 1 kg tot grote zakken 
van 1000 kg. 

Gelieve voor meer 
informatie contact op te 
nemen met Axcentive, 
op het telefoonnummer: 
+33.442.694.090 
fax: +33.442.694.099 
e-mail: info@axcentive.com 
of bezoek onze website 
www.halamid.com 

Het gebruik van Halamid® als 

ontsmettingsmiddel kan onderhevig 

zijn aan de plaatselijke wetgeving 

en het is mogelijk dat het product 

geregistreerd moet worden. Gelieve 

uw plaatselijke autoriteiten te 

raadplegen of contact met ons op 

te nemen over de registratiestatus 

in uw land.

Algemene ontsmetting in de 
aquacultuurkwekerij
Denk eraan dat u om de beste resultaten te waarborgen 
altijd eerst grondig moet schoonmaken voordat u 
ontsmet. Zonder een grondige schoonmaakbeurt 
beschermen vuil en organisch materiaal de 
micro-organismen tegen het dodelijke effect van het 
ontsmettingsmiddel, waardoor de ontsmetting onvolledig 
is.

De eerste stap is droog reinigen om het meeste 
organische materiaal te verwijderen, waarna u met water 
of een detergensoplossing schoonmaakt. Hierna
ontsmet u met Halamid®.

Halamid® wordt altijd toegepas als een waterige 
oplossing: los het product gewoon in de juiste 
concentratie op in schoon water.

Ontsmetting van reservoirs en 
installaties
Ontsmetting van reservoirs
Tijdens de productieonderbrekingen is het uiterst 
belangrijk dat de reservoirs en vijvers grondig 
schoongemaakt en ontsmet worden wanneer ze 
leeg zijn, om besmetting van de volgende partij te 
voorkomen. Maak eerst schoon om het organische 
materiaal te verwijderen en ontsmet vervolgens door 
met een Halamid® oplossing van 1% (of 2% bij zware 
verontreiniging) te sproeien of te spoelen. 

Ontsmetting van installaties
Besproei alle installaties die in de aquacultuurkwekerij 
worden gebruikt met een Halamid® oplossing van 1% of 
dompel de installaties gedurende 30 minuten onder in 
de oplossing.

Ontsmetting van netten
Aquacultuurnetten moeten niet e nkel tussen elke 
productiecyclus worden schoongemaakt maar ook 
gereinigd. De compatibiliteit van een aquacultuurnet uit 
Polyamide met een Halamid® oplossing erd door een 
polyamidefabrikant getest en de resultaten geven aan dat 
Halamid® geen enkele negatieve werking vertoont op de 
eigenschappen van het net. 
Voor de ontsmetting van netten wordt een Halamid® 
oplossing van 1-2% gebruikt, met een contacttijd van 
30 min. 

Ontsmetting van voertuigen
Voertuigen zijn een belangrijke vorm van 
ziekteoverdracht tussen kwekerijen. Zorg ervoor dat alle 
voertuigen goed ontsmet zijn (niet enkel de wielen) met 
een Halamid® oplossing van 1% voordat ze de kwekerij 
binnenrijden.

Ontsmetting van boten met leeftanks
Het wordt aangenomen dat een onvoldoende ontsmetting 
van b oten met leeftanks aan de basis ligt van de 
verspreiding van talrijke pathogene micro-organismen, 
inclusief het IPN-virus in Noorwegen. Dit bevestigt dat 
het nodig is om een strik hygiënebeleid te voeren op dit 
type boten.

De informatie die u hier vindt, is 

juist en nauwkeurig naar ons beste 

weten en kunnen, maar biedt 

geen enkele garantie tenzij deze 

uitdrukkelijk wordt gegeven. Daar 

de gebruiksomstandigheden buiten 

onze controle vallen, weigeren we 

enige aansprakelijkheid, inclusief 

overtreding, in verband met het 

gebruik van deze producten, 

gegevens of aanbevelingen. 
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