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КУРЯЧИЙ КЛІЩ, КОШМАР ПТАХОФАБРИК 
ЯЄЧНОГО НАПРЯМКУ!

• Курячі кліщі - джерело стресу, 
 що може призвести навіть до розкльову

• Численні укуси курячих кліщів можуть 
 викликати анемію, падіння несучості 
 та збільшення смертності у птиці

• Курячі кліщі є причиною значних 
 економічних втрат (низькосортне 
 брудне яйце)

• Репродуктивний цикл курячих кліщів є  
 дуже швидким (7 - 10 днів)
 
• За відсутності птиці курячі кліщі можуть 
 покусати людей
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МУХИ - ШКІДЛИВІСТЬ ДЛЯ 
ВАШИХ ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ!

ДОРОСЛА ОСОБИНА
Доросла муха живе від 2 до 4 тижнів. 

Вона може відкласти від 600 до 2000 яєць за кожен цикл.

ЛИЧИНКИ
Личинки живляться органічними речовинами (гноєм у 

твердому та рідкому стані, кормами…) та перетворюються 
на лялечок за кілька днів.

ЛЯЛЕЧКА
З лялечки 

народжується 
нова муха, 

яка спрямовує 
на пошуки їжі. 

З неї починається 
новий цикл.

ЯЙЦЯ
Через декілька 
годин після 
відкладання 
з яєць 
вилуплюються 
личинки білого 
кольору. Один 
кілограм гною 
може містити до 
5000 личинок.

• Мухи - переносники   
 багатьох хвороб

• Мухи - джерело стресу
 для тварин

• Мухи мають дуже 
 швидкий цикл розвитку

• У спекотних регіонах  
 за рік може змінитися 
 до 30 поколінь мух

• В залежності від 
 тривалості життя, самка  
 мухи відкладає  
 від 500 до 2000 яєць
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БОРОШНЯНІ ХРУЩАКИ: ПЕРЕНОСЯТЬ ХВОРОБИ І 
ЗАВДАЮТЬ ШКОДИ ПРИМІЩЕННЯМ

• Борошняні хрущаки - переносники хвороб

• Борошняні хрущаки завдають великої 
 шкоди ізоляції приміщень, що викликає 
 значні теплові і економічні втрати 

• Борошняні хрущаки ведуть нічний спосіб 
 життя, тому викрити їх присутність дуже 
 важко і у багатьох випадках занадто пізно

• Борошняні хрущаки можуть прожити 1 рік і 
 відкласти до 2000 яєць протягом життя

ПЛОСКОТІЛКА ОЛІЙНА (Ahasverus advena)

• Плоскотілка - переносник хвороб 
 (передача сальмонели між циклами 
 вирощування)
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МАКСИМУМ ЕФЕКТИВНОСТІ, 
МІНІМУМ ТОКСИЧНОСТІ!

Порівняння орального DL50 на щурах  
Дельтаметрин                      135
Перметрин                             430
Сахароза                                 29 700
Етофенпрокс                         > 42 880

• Нова інноваційна молекула: ЕТОФЕНПРОКС 300г/л

• Новий препарат, що класифікується як  безпечний 
 для навколишнього середовища

• Препарат, що класифікується як 
 неподразнюючий і несенсибілізуючий
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• Максимальна ефективність завдяки потужному 
 миттєвому результату: 
 100% дорослих борошняних хрущаків гинуть менш ніж 
 за 10 хвилин 
 100% мух гинуть менш ніж за 15 хвилин

• Тривалість дії до 8 тижнів

• Широкий спектр дії:
 діє на комах і кліщів
 

ПОТУЖНИЙ МИТТЄВИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ, ТРИВАЛА ДІЯ!
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КЕЛІОН: ДУЖЕ ЗРУЧНИЙ У 
ВИКОРИСТАННІ!

• Простий у застосуванні: Застосовується для обробки 
 поверхонь методом розпилення

• Застосовується на пористих і непористих поверхнях

• Обробка у найбільш чутливих місцях
 (тваринницькі приміщення і тваринницьке обладнання, 
 місця утримання тварин, транспортні засоби для    
 перевезення тварин, місця для підготовки кормів)  
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КЕЛІОН: ДУЖЕ ПРОСТИЙ У 
ДОЗУВАННІ!

• Простий і точний у дозуванні завдяки
 флакону з дозатором

• При розпиленні: 
 500 мл  КЕЛІОНУ + 50 л води = обробка 1000 м² 
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