
БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ 
ПРЕПАРАТ ШКІДЛИВИХ КОМАХ
КЕЛІОН має широкий спектр дії
КЕЛІОН ефективний проти дорослих особин шкідливих 
літаючих комах (мухи, мошки), повзаючих комах 
(таргани, борошняні хрущаки) та кліщів (курячі кліщі).

Інсектицидна молекула КЕЛІОНУ, етофенпрокс, 
належить до класу псевдо-піретроїдів. Вона миттєво 
діє на членистоногих (комах і кліщів) і має подовжену 
тривалість дії на оброблених поверхнях: 8 тижнів. У 
складі етофенпроксу є особливості, що відрізняють його 
від піретроїдів і розширюють його
спектр дії. Класичні піретроїди мають у своєму складі 
«ефірну групу».  Деякі комахи природно виробляють 
ферменти (ендогенні естерази), які мають здатність 
нейтралізовувати ефективність інсектицидів, усуваючи 
«ефірну групу» з їхньої молекули, стаючи таким чином 
стійкими до класичних  піретроїдів. КЕЛІОН не має 
функції «ефірів» і є стійким до естераз.

КЕЛІОН - безпечний для користувача
Токсичність інсектицидної молекули КЕЛІОНУ , 
етофенпрокс, є дуже низькою: нижча за кухонну сіль 
або вітамін С, вона визначається показником ЛД50.
Чим вище ЛД50, тим менш токсичною є речовина для 
тварин.

Класичні піретроїди мають подразнюючі та алергенні 
властивості для дихальних шляхів (вдихання) і для шкіри 
(контакт).
КЕЛІОН не викликає такі реакції і такі ускладнення, і в 
цьому його перевага.

КЕЛІОН легкий у застосуванні

Завдяки напівпрозорому флакону,  КЕЛІОН  є 
економічним і дуже легким у дозуванні. Так як КЕЛІОН 
може застосовуватися на пористих і непористих 
поверхнях, він дозволяє проводити належну дезінсекцію 
тваринницьких приміщень.
КЕЛІОН не залишає плям.
КЕЛІОН не є подразнюючим та не є сенсибілізуючим.

КЕЛІОН: Інсектицид для тваринницьких приміщень. Препарат призначений виключно для професійного використання - Склад: Етофенпрокс 300 г/л - Затверджена назва: LE 30, АММ № 
BTR0125 (Власник: Лоді САС, 35390 Гран Фужре - www.lodi.fr). СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І РОЗВЕДЕННЯ: Розвести 500 мл препарату у 50 л води для обробки 1000 м2 шляхом розпилення. 
Препарат може використовуватися шляхом розпилення у тваринницьких приміщеннях. Препарат дозволений для дезінсекції місць перебування сільськогосподарських тварин, обладнання для 
тваринництва, транспортних засобів для перевезення сільськогосподарських тварин, приміщень підготовки кормів для сільськогосподарських тварин. Мухи-Мошки-Таргани: обробити стіни 
препаратом методом розпилення при появі перших комах. Борошняні хрущаки-Плоскотілки: розпилити препарат на стіни і стелі за 2 дні до закінчення санітарної обробки, при запуску опалення 
у приміщенні для максимальної ефективності. Курячі кліщі: обробити за тиждень до закінчення санітарної обробки, приділяючи особливу увагу кліткам, заглибленням, кутам, низу конвеєрів і 
місцям без доступу продувів. Ретельно прибирати органічні речовини, які можуть служити укриттям для курячих кліщів. Спосіб застосування: Розпилити на всі перегородки приміщення, на стіни, 
стелі, отвори, обладнання. Розчинити 500 мл концентрату у 50 л води для обробки 1 000 м² поверхні за допомогою спеціального пульверизатора. Тривалість провітрювання залежить від рівня 
вентиляції та розмірів приміщення. ДІЯ: препарат ефективно і радикально знищує Мух-Мошок-Борошняних хрущаків (alphitiobus diaperinus) - Курячих кліщів - Тарганів - Бліх - Плоскотілок. 
Комахи та кліщі знищуються менш ніж за 30 хвилин, а поверхні залишаються захищеними протягом 8 тижнів. Повторити обробку у разі нової інвазії комах і перед кожним запусканням тварин у 
приміщення. Препарат ефективний на пористих і непористих поверхнях. Настійно рекомендується провести чистку і мийку до початку обробки для видалення органічних речовин зі стін. Завдяки 
своїй інноваційній формулі препарат має подвійну ефективність: миттєвий ефект і подовжена тривалість дії: 8 тижнів. Побічні ефекти невідомі; симптоматична обробка. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Мити 
використане обладнання після кожного застосування. Носити спеціальні засоби індивідуального захисту при кожній обробці: рукавички та захисні окуляри. Мити руки після кожного поводження з 

препаратом. Не вдихати випари від розпилення. Носити маску, щоб не вдихати рідкі частинки, що знаходяться у підвішеному стані у повітрі. Не розпиляти на 
людей, корми, тварин. Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від тепла, вологи і морозу. Не використовувати повторно упаковку. Готувати тільки необхідну 
кількість препарату для запланованої обробки. Не зберігати невикористаний розчин. Невикористаний препарат, забруднені упаковки, або упаковки, які ще 
містять препарат, повинні бути знищені як небезпечні відходи під повною відповідальністю власника цих відходів. Не викидати залишки в каналізацію і 
водойми. Для отримання інструкцій з надання першої допомоги, контактувати з найближчим токсикологічним центром.

ЛОДІ - Парк д’Актівіте Де Катр Рут -  35390 ГРАН ФУЖРЕ
Тел.: 02 99 08 48 59 - Факс : 02 99 08 38 68 - www.lodi.frLODIGROUP
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ІНСЕКТИЦИД
ТА ІНШІ ШКІДНИКИ

Таргани, переносники хвороб
Родова назва «тарган» визначає різні види сімейства 
тарганів (Blattaria). У Європі в основному зустрічається 
прусак рудий (Blattella germanica) розміром приблизно 
1,5 см  та тарган чорний (Blatta orientalis), трохи більший 
за розміром. Таргани можуть переносити специфічні 
патогенні мікроби свиней (Lawsonia), а також такі 
бактерії як Escherichia coli, Salmonella... Ці членистоногі 
зустрічаються в свинарських , і зокрема, у відгодівельних 
приміщеннях.

Швидке та стійке 
розмноження
Вночі таргани живуть у захищених 
місцях в опалювальних приміщеннях. 
Їх репродуктивний цикл практично 
не залежить від температурних 
ризиків. Так, потомство пари тарганів 
може скласти мільйон комах на рік! 
Природна стійкість тарганів добре 
відома: дорослі особини можуть залишатися живими 
протягом трьох місяців за відсутності їжі.

КЕЛІОН - ефективний проти тарганів
100% дорослих рудих прусаків (Blattella germanica) 
помирають протягом 30 хвилин після контакту з 
поверхнями, обробленими КЕЛІОНОМ.

Для безпечних приміщень і спокійних тварин

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ТАРГАНІВ

Доросла самка носить на собі 
яйця у період їхнього розвитку.

ІНСЕКТИЦИД

ЕФЕКТИВНИЙ І РАДИКАЛЬНИЙ 
ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

• КЕЛІОН знищує усіх шкідливих комах
• КЕЛІОН має миттєвий результат
• КЕЛІОН має тривалість дії 8 тижнів
• КЕЛІОН ефективно діє на пористих і непористих поверхнях
• КЕЛІОН безпечний для тваринників
• КЕЛІОН легкий у застосуванні
• КЕЛІОН не лишає плям
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Етофенопрокс
(КЕЛІОН) 

Вітамін С 

Кухонна сіль: 

Перметрин :

Дельтаметрин : 135 мг/кг 

430 мг/кг 

3 000 мг/кг 

11 900 мг/кг 

42 880 мг/кг 

КЕЛІОН класифікується як безпечний 
для здоров’я людини: не викликає ні 

подразнення, ні сенсибілізації

КЕЛІОН - безпечний для користувача

  Умови використання КЕЛІОНУ шляхом розпилення

КЕЛІОН дозволений для застосування

Як провести якісну дезінсекцію у тваринницькому приміщенні:

Рекомендовані дози для обробки 
тваринницьких приміщень та обладнання*

500 мл 
препарату у 50 л 

води 
для обробки 

1000 м2 
поверхонь

•	 Місця	утримання	тварин

•	 Тваринницьке	обладнання

•	 Транспортні	засоби	
 для перевезення тварин

•	 Місця	для	підготовки		
 кормівперевезення тварин

* Обережно використовуйте інсектициди. Перед застосуванням прочитайте 
етикетку і інформацію стосовно препарату.

• Підготувати відповідний розчин КЕЛІОНУ 
 згідно рекомендацій із застосування, 
 зазначених на етикетці.

• Провести обробку перед запусканням тварин

• Розпилити на всі перегородки, стіни, стелі, 
 отвори у приміщенні.

• Розпилити на тваринницьке обладнання 
 перед його видаленням.
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за розміром. Таргани можуть переносити специфічні 
патогенні мікроби свиней (Lawsonia), а також такі 
бактерії як Escherichia coli, Salmonella... Ці членистоногі 
зустрічаються в свинарських , і зокрема, у відгодівельних 
приміщеннях.

Швидке та стійке 
розмноження
Вночі таргани живуть у захищених 
місцях в опалювальних приміщеннях. 
Їх репродуктивний цикл практично 
не залежить від температурних 
ризиків. Так, потомство пари тарганів 
може скласти мільйон комах на рік! 
Природна стійкість тарганів добре 
відома: дорослі особини можуть залишатися живими 
протягом трьох місяців за відсутності їжі.

КЕЛІОН - ефективний проти тарганів
100% дорослих рудих прусаків (Blattella germanica) 
помирають протягом 30 хвилин після контакту з 
поверхнями, обробленими КЕЛІОНОМ.

Для безпечних приміщень і спокійних тварин

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ТАРГАНІВ

Доросла самка носить на собі 
яйця у період їхнього розвитку.

ІНСЕКТИЦИД

ЕФЕКТИВНИЙ І РАДИКАЛЬНИЙ 
ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

• КЕЛІОН знищує усіх шкідливих комах
• КЕЛІОН має миттєвий результат
• КЕЛІОН має тривалість дії 8 тижнів
• КЕЛІОН ефективно діє на пористих і непористих поверхнях
• КЕЛІОН безпечний для тваринників
• КЕЛІОН легкий у застосуванні
• КЕЛІОН не лишає плям
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Етофенопрокс
(КЕЛІОН) 

Вітамін С 

Кухонна сіль: 

Перметрин :

Дельтаметрин : 135 мг/кг 

430 мг/кг 

3 000 мг/кг 

11 900 мг/кг 

42 880 мг/кг 

КЕЛІОН класифікується як безпечний 
для здоров’я людини: не викликає ні 

подразнення, ні сенсибілізації

КЕЛІОН - безпечний для користувача

  Умови використання КЕЛІОНУ шляхом розпилення

КЕЛІОН дозволений для застосування

Як провести якісну дезінсекцію у тваринницькому приміщенні:

Рекомендовані дози для обробки 
тваринницьких приміщень та обладнання*

500 мл 
препарату у 50 л 

води 
для обробки 

1000 м2 
поверхонь

•	 Місця	утримання	тварин

•	 Тваринницьке	обладнання

•	 Транспортні	засоби	
 для перевезення тварин

•	 Місця	для	підготовки		
 кормівперевезення тварин

* Обережно використовуйте інсектициди. Перед застосуванням прочитайте 
етикетку і інформацію стосовно препарату.

• Підготувати відповідний розчин КЕЛІОНУ 
 згідно рекомендацій із застосування, 
 зазначених на етикетці.

• Провести обробку перед запусканням тварин

• Розпилити на всі перегородки, стіни, стелі, 
 отвори у приміщенні.

• Розпилити на тваринницьке обладнання 
 перед його видаленням.



БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ 
ПРЕПАРАТ ШКІДЛИВИХ КОМАХ
КЕЛІОН має широкий спектр дії
КЕЛІОН ефективний проти дорослих особин шкідливих 
літаючих комах (мухи, мошки), повзаючих комах 
(таргани, борошняні хрущаки) та кліщів (курячі кліщі).

Інсектицидна молекула КЕЛІОНУ, етофенпрокс, 
належить до класу псевдо-піретроїдів. Вона миттєво 
діє на членистоногих (комах і кліщів) і має подовжену 
тривалість дії на оброблених поверхнях: 8 тижнів. У 
складі етофенпроксу є особливості, що відрізняють його 
від піретроїдів і розширюють його
спектр дії. Класичні піретроїди мають у своєму складі 
«ефірну групу».  Деякі комахи природно виробляють 
ферменти (ендогенні естерази), які мають здатність 
нейтралізовувати ефективність інсектицидів, усуваючи 
«ефірну групу» з їхньої молекули, стаючи таким чином 
стійкими до класичних  піретроїдів. КЕЛІОН не має 
функції «ефірів» і є стійким до естераз.

КЕЛІОН - безпечний для користувача
Токсичність інсектицидної молекули КЕЛІОНУ , 
етофенпрокс, є дуже низькою: нижча за кухонну сіль 
або вітамін С, вона визначається показником ЛД50.
Чим вище ЛД50, тим менш токсичною є речовина для 
тварин.

Класичні піретроїди мають подразнюючі та алергенні 
властивості для дихальних шляхів (вдихання) і для шкіри 
(контакт).
КЕЛІОН не викликає такі реакції і такі ускладнення, і в 
цьому його перевага.

КЕЛІОН легкий у застосуванні

Завдяки напівпрозорому флакону,  КЕЛІОН  є 
економічним і дуже легким у дозуванні. Так як КЕЛІОН 
може застосовуватися на пористих і непористих 
поверхнях, він дозволяє проводити належну дезінсекцію 
тваринницьких приміщень.
КЕЛІОН не залишає плям.
КЕЛІОН не є подразнюючим та не є сенсибілізуючим.

КЕЛІОН: Інсектицид для тваринницьких приміщень. Препарат призначений виключно для професійного використання - Склад: Етофенпрокс 300 г/л - Затверджена назва: LE 30, АММ № 
BTR0125 (Власник: Лоді САС, 35390 Гран Фужре - www.lodi.fr). СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І РОЗВЕДЕННЯ: Розвести 500 мл препарату у 50 л води для обробки 1000 м2 шляхом розпилення. 
Препарат може використовуватися шляхом розпилення у тваринницьких приміщеннях. Препарат дозволений для дезінсекції місць перебування сільськогосподарських тварин, обладнання для 
тваринництва, транспортних засобів для перевезення сільськогосподарських тварин, приміщень підготовки кормів для сільськогосподарських тварин. Мухи-Мошки-Таргани: обробити стіни 
препаратом методом розпилення при появі перших комах. Борошняні хрущаки-Плоскотілки: розпилити препарат на стіни і стелі за 2 дні до закінчення санітарної обробки, при запуску опалення 
у приміщенні для максимальної ефективності. Курячі кліщі: обробити за тиждень до закінчення санітарної обробки, приділяючи особливу увагу кліткам, заглибленням, кутам, низу конвеєрів і 
місцям без доступу продувів. Ретельно прибирати органічні речовини, які можуть служити укриттям для курячих кліщів. Спосіб застосування: Розпилити на всі перегородки приміщення, на стіни, 
стелі, отвори, обладнання. Розчинити 500 мл концентрату у 50 л води для обробки 1 000 м² поверхні за допомогою спеціального пульверизатора. Тривалість провітрювання залежить від рівня 
вентиляції та розмірів приміщення. ДІЯ: препарат ефективно і радикально знищує Мух-Мошок-Борошняних хрущаків (alphitiobus diaperinus) - Курячих кліщів - Тарганів - Бліх - Плоскотілок. 
Комахи та кліщі знищуються менш ніж за 30 хвилин, а поверхні залишаються захищеними протягом 8 тижнів. Повторити обробку у разі нової інвазії комах і перед кожним запусканням тварин у 
приміщення. Препарат ефективний на пористих і непористих поверхнях. Настійно рекомендується провести чистку і мийку до початку обробки для видалення органічних речовин зі стін. Завдяки 
своїй інноваційній формулі препарат має подвійну ефективність: миттєвий ефект і подовжена тривалість дії: 8 тижнів. Побічні ефекти невідомі; симптоматична обробка. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Мити 
використане обладнання після кожного застосування. Носити спеціальні засоби індивідуального захисту при кожній обробці: рукавички та захисні окуляри. Мити руки після кожного поводження з 

препаратом. Не вдихати випари від розпилення. Носити маску, щоб не вдихати рідкі частинки, що знаходяться у підвішеному стані у повітрі. Не розпиляти на 
людей, корми, тварин. Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від тепла, вологи і морозу. Не використовувати повторно упаковку. Готувати тільки необхідну 
кількість препарату для запланованої обробки. Не зберігати невикористаний розчин. Невикористаний препарат, забруднені упаковки, або упаковки, які ще 
містять препарат, повинні бути знищені як небезпечні відходи під повною відповідальністю власника цих відходів. Не викидати залишки в каналізацію і 
водойми. Для отримання інструкцій з надання першої допомоги, контактувати з найближчим токсикологічним центром.

ЛОДІ - Парк д’Актівіте Де Катр Рут -  35390 ГРАН ФУЖРЕ
Тел.: 02 99 08 48 59 - Факс : 02 99 08 38 68 - www.lodi.frLODIGROUP
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ІНСЕКТИЦИД
ТА ІНШІ ШКІДНИКИ

Таргани, переносники хвороб
Родова назва «тарган» визначає різні види сімейства 
тарганів (Blattaria). У Європі в основному зустрічається 
прусак рудий (Blattella germanica) розміром приблизно 
1,5 см  та тарган чорний (Blatta orientalis), трохи більший 
за розміром. Таргани можуть переносити специфічні 
патогенні мікроби свиней (Lawsonia), а також такі 
бактерії як Escherichia coli, Salmonella... Ці членистоногі 
зустрічаються в свинарських , і зокрема, у відгодівельних 
приміщеннях.

Швидке та стійке 
розмноження
Вночі таргани живуть у захищених 
місцях в опалювальних приміщеннях. 
Їх репродуктивний цикл практично 
не залежить від температурних 
ризиків. Так, потомство пари тарганів 
може скласти мільйон комах на рік! 
Природна стійкість тарганів добре 
відома: дорослі особини можуть залишатися живими 
протягом трьох місяців за відсутності їжі.

КЕЛІОН - ефективний проти тарганів
100% дорослих рудих прусаків (Blattella germanica) 
помирають протягом 30 хвилин після контакту з 
поверхнями, обробленими КЕЛІОНОМ.

Для безпечних приміщень і спокійних тварин

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ТАРГАНІВ

Доросла самка носить на собі 
яйця у період їхнього розвитку.

ІНСЕКТИЦИД

ЕФЕКТИВНИЙ І РАДИКАЛЬНИЙ 
ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

• КЕЛІОН знищує усіх шкідливих комах
• КЕЛІОН має миттєвий результат
• КЕЛІОН має тривалість дії 8 тижнів
• КЕЛІОН ефективно діє на пористих і непористих поверхнях
• КЕЛІОН безпечний для тваринників
• КЕЛІОН легкий у застосуванні
• КЕЛІОН не лишає плям
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Етофенопрокс
(КЕЛІОН) 

Вітамін С 

Кухонна сіль: 

Перметрин :

Дельтаметрин : 135 мг/кг 

430 мг/кг 

3 000 мг/кг 

11 900 мг/кг 

42 880 мг/кг 

КЕЛІОН класифікується як безпечний 
для здоров’я людини: не викликає ні 

подразнення, ні сенсибілізації

КЕЛІОН - безпечний для користувача

  Умови використання КЕЛІОНУ шляхом розпилення

КЕЛІОН дозволений для застосування

Як провести якісну дезінсекцію у тваринницькому приміщенні:

Рекомендовані дози для обробки 
тваринницьких приміщень та обладнання*

500 мл 
препарату у 50 л 

води 
для обробки 

1000 м2 
поверхонь

•	 Місця	утримання	тварин

•	 Тваринницьке	обладнання

•	 Транспортні	засоби	
 для перевезення тварин

•	 Місця	для	підготовки		
 кормівперевезення тварин

* Обережно використовуйте інсектициди. Перед застосуванням прочитайте 
етикетку і інформацію стосовно препарату.

• Підготувати відповідний розчин КЕЛІОНУ 
 згідно рекомендацій із застосування, 
 зазначених на етикетці.

• Провести обробку перед запусканням тварин

• Розпилити на всі перегородки, стіни, стелі, 
 отвори у приміщенні.

• Розпилити на тваринницьке обладнання 
 перед його видаленням.



100% смертність мух під час обробки на пористих і непористих поверхнях

Плитка Стіновий блок Листовий метал Деревина

30 хв після обробки 30 хв 30 хв 30 хв 30 хв

1 тиждень після обробки 30 хв 30 хв 30 хв 30 хв

2 тижні після обробки 1 год 1 год 1 год 1 год

           

Знищення хрущаків за допомогою КЕЛІОНУ

Вивіз птиці на забій

Санітарна обробка

Вивіз останньої партії 
на забій

Чистка і мийка
Видалення 
підстилки

Посадка курчат

КЕЛІОН
Низ стін на висоті 1 м

КЕЛІОН
Всі стіни і стелі

Запуск систем
обігріву

Насипання
підстилки

При розпиленні орієнтуватися на вертикальні 
перегородки

ІНСЕКТИЦИД
ВИНИЩЕННЯ КОМАХ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ЦИКЛІВ РОЗМНОЖЕННЯ

Шкідливість для усіх видів господарств
У птахівництві та свинарстві: кімнатні мухи є джерелом 
зараження бактеріями Campylobacter, Salmonella ... Ці 
бактерії є також патогенними для людини. Таким чином, 
особливо важливим є розірвання циклу зараження 
сільськогосподарських тварин та викоренення 
присутності дорослих мух.

Окрім незручності для тваринників та тварин, швидке 
масове розмноження мух часто супроводжується 
падінням несучості курей-несучок. При утриманні 
тварин під відкритим небом, кімнатна муха може 
бути проміжним господарем плоских черв’яків, що 
паразитують на птиці, Raillietina sp.

У жуйних  кімнатні мухи переносять збудника 
інфекційного кератокон’юнктивіту (Moraxella bovis), 
викликаючи серйозні пошкодження рогівки. Швидке 
масове розмноження мух може також сприяти поганій 
гігієни сосків молочних корів та доїльного залу.

Муха у хлівах - це кровосисна комаха. Її дратівливий укус 
може викликати запалення вимені; вона кусає переважно 
зони з тонкою шкірою, такі як вим’я корів та овець.

Миттєвий результат КЕЛІОНУ: 
знищення 100% мух за 30 хвилин
У тваринницьких приміщеннях 100% дорослих мух, що 
контактують з поверхнею, обробленої КЕЛІОНОМ за 
рекомендованою дозою, знищуються за 30 хвилин на 
пористій поверхні (керамзит, дерево) або на непористій 
поверхні (плитка, металевий лист), під дією або без дії 
світла. Ефективність зберігається протягом 8 тижнів.

Господарства з вирощування великої рогатої худоби, 
овець, кіз, свиней та птиці

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ДОРОСЛИХ МУХ І МОШОК

ДОРОСЛА ОСОБИНА

ЦИКЛ 
КІМНАТНОЇ 

МУХИ

Доросла муха виходить з лялечки. Вона відразу в змозі 
прогодувати себе та відтворитися через півтора дні. 

Муха відкладає тисячу яєць за своє доросле життя (до 5 кладок 
яєць за 2-4 тижні життя).

ЛЯЛЕЧКА
Личинка L3 
перетворюється на 
малорухливу лялечку, 
від червоного до 
темно-коричневого 
кольору, довжиною 
8 мм. Лялечкування 
триває від 3 до 26 
днів залежно від 
зовнішніх умов. 
Лялечка знаходиться 
в спокою протягом 
зими, що дозволяє 
появу нових дорослих 
особин при піднятті 
температури.

ЯЙЦЯ
Яйця відкладають в 

органічні речовини, що 
розкладаються  
(корми, гній ...), 

мають довжину 
близько 1 мм; 

протягом 24 годин 
з яєць 

вилуплюються 
личинки (L1).

ЛИЧИНКИ
Личинки годуються там, де 
вони вилуплюються; вони 
зростають шляхом линянь 

(личинки L2 і L3 ).

За найбільш сприятливих умов температури і вологості цикл
може скласти 8 днів.

Кімнатна муха 
(Musca domestica). 

Мухи легко переносять 
хвороби від однієї 

тварини до іншої.

Молоді тварини 
особливо уразливі

Розмноження мух викликає 
значний стрес

Тест на ефективність КЕЛІОНУ 
шляхом розпилення

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ БОРОШНЯНИХ 
ХРУЩАКІВ І ПЛОСКОТІЛОК

Перегородки та підстилки, місця для 
сховища
Хрущак борошняний (Alphitobius diaperinus)- жук, дуже 
розповсюджений на господарствах з вирощування птиці, 
зокрема, курчат-бройлерів. У свинарстві він присутній 
у випадках, якщо підстилка не часто поновлюється і 
має кірки на гною. Увесь його цикл 
від яйця до дорослої особини, 
відбувається усередині підстилки, 
де він розвивається на глибині 
10 см. Дорослий жук, яскраво 
чорного кольору, має довжину 7 мм. 
Живиться він органічною речовиною 
(гноєм, залишками кормів, падаллю, 
мікрофауною ...). Цей жук походить 
з регіону суб-Сахари, і оптимальні 
умови для його циклу розвитку 
досягаються за температури 30°C і за 
відносної вологості 60%. Ці складові 
об’єднані саме у підстилці, багатій на 
поживні речовини. Так як личинки 
і дорослі особини ведуть нічний 
спосіб життя, часто їх наявність є 
численною на момент їх викриття.

Доросла особина може жити протягом 
одного року!
Доросла самка борошняного хрущака може відкласти 
до 2000 яєць (в середньому від 200 до 400 яєць). Вона 

відкладає яйця щодня і може 
жити від 3 до 12 місяців! 
Яйця довжиною 1,5 мм мають 
білий колір. За 4 - 7 днів з яєць 
вилуплюються сегментовані 
личинки білого кольору з 
трьома парами маленьких 
лап. Вони линяють декілька 
разів і досягають довжини 7 - 11 мм. 
Цей  розвиток триває від 40 до 100 днів. Біла лялечка 
довжиною 8 мм перетворюється на дорослого хрущака. 
Цей цикл переривається за температури 15°C.

Шкідливість для 
тваринницьких 
приміщень
Борошняний хрущак - переносник 
патогенних мікроорганізмів для 
птиці.  Він також завдає шкоди 
конструкції приміщень і, зокрема, 
ізоляції. Втрати тепла у приміщенні, 
пошкодженому хрущаками, можуть 
представляти додаткові витрати 
на рівні 70% порівняно з новим 
приміщенням. Дорослі особини 
можуть розповсюджуватися під час 
видалення підстилки або вивозу 
птиці на забій.

Як боротися з Alphitobius diaperinus
За присутності тварин зберігати підстилку настільки 
сухою, наскільки це можливо, уникаючи витоків з 
каналізації, і збирати трупи кожного дня. Під час 
санітарної обробки дезінсекція має проводитися шляхом 
розпилення.

Вирощування свиней і курчат-бройлерів

Інвазія борошняних хрущаків у птахівництві

Кровосисний кліщ
Курячий кліщ (Dermanyssus gallinae) 
- це кліщ дуже малого розміру. Він 
живиться кров’ю птахів (за рахунок 
чого має червоний колір) на всіх етапах 

свого розвитку. Живлення відбувається за короткий 
проміжок часу і у темряві. Курячі кліщі втікають від світла 
і живуть приховано справжніми колоніями біля курей, 
на конструкціях кліток, у заглибленнях приміщень і на 
низі конвеєрів. Якщо кліщ не живиться кров’ю, він не 
може розмножуватися. За відсутності птиці він може 
іноді покусати тваринників.

Стрімкий цикл!
Доросла самка відкладає яйця у щілинах і заглибленнях; 
вони вилуплюються через  3-4 
дні і  народжують личинок, 
що перетворюються на німф 
п о ч и н а ю т ь  д у ж е  ш в и д к о 
живитися поблизькими птахами.

Білі при вилуплюванні, вони 
забарвлюються під час живлення 
кров’ю і перетворюються на 
німфи 2, які стануть дорослими 
після нового прийому крові. 
Повний цикл становить 7 - 10 
днів. Дорослі особини можуть 
виживати протягом багатьох 
м іс яців  бе з  їжи:  порожнє 
п р и м і ще н н я  б е з  о б р о б к и 
залишається зараженим.

Космополітичне нашестя
Dermanyssus gallinae присутній у всьому світі з найбільш 
значними економічними наслідками для вирощування 
курей-несучок у Європі. Пряма дія на курей може 
викликати стрес, який може призвести до розкльову, 

анемії  з падінням несучості, 
низькосортного брудного яйця та 
збільшення смертності у випадку 
стрімкого розмноження.

У Франції, Нідерландах, Данії, 
Швеції, Польщі 90% птахофабрик 
яєчного напрямку заражені. 
Більше половини партій несучок 
у всіх типах господарств зазнають 
інвазії, з якими важко боротися 
тваринникам.

Дія КЕЛІОНУ
КЕЛІОН діє контактно. Завдяки 
своїм інноваційним і специфічним 
властивостям, КЕЛІОН обминає 
феномени звикання та захисні 
механізми, розроблені комахами.

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ДОРОСЛИХ КУРЯЧИХ КЛІЩІВ
Птахофабрики яєчного напрямку

• Потужна та швидка дія із миттєвим результатом:  
 КЕЛІОН усуває 100% дорослих борошняних   
 хрущаків менш, ніж за 30 хвилин на пористих 
 та непористих поверхнях.

• Ефективність зберігається протягом 8 тижнів 
 після обробки.

• Економічна вигода завдяки обмеженню кількості 
 обробок під час виробництва.

Знищення курячих кліщів за допомогою КЕЛІОНУ

•	Швидка дія: КЕЛІОН знищує 100% курячих кліщів 
 менш, ніж за 30 хвилин на пористих та непористих 
 поверхнях.

• Ефективність зберігається протягом 8 тижнів 
 після обробки.

• Обробка приміщень та обладнання за тиждень 
до кінця санітарної обробки, після повної чистки 
і мийки, що дозволяє видалити усі скупчення 
органічних речовин, які можуть слугувати сховищем 
для курячих кліщів.

• Розпилення на усі поверхні, приділяючи особливу 
увагу «чутливим» місцям: кліткам, щілинам, низу 
конвеєрів, опалювальним і захищеним зонам.

• Постачальник курчат також повинен запобігти 
 зараженню.

• Уникати передачу недостатньо очищеного 
 обладнання з іншої ферми.

ГІГІЄНА ПРИМІЩЕНЬ

Курячі кліщі у пилу між стрічками 
конвеєру збору яєць та стрічками систем 
гноєвидалення. 

Кліщі живляться птицею. 
Кілька сотень кліщів можуть 
паразитувати на одній курці.
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100% смертність мух під час обробки на пористих і непористих поверхнях

Плитка Стіновий блок Листовий метал Деревина

30 хв після обробки 30 хв 30 хв 30 хв 30 хв

1 тиждень після обробки 30 хв 30 хв 30 хв 30 хв

2 тижні після обробки 1 год 1 год 1 год 1 год

           

Знищення хрущаків за допомогою КЕЛІОНУ

Вивіз птиці на забій

Санітарна обробка

Вивіз останньої партії 
на забій

Чистка і мийка
Видалення 
підстилки

Посадка курчат

КЕЛІОН
Низ стін на висоті 1 м

КЕЛІОН
Всі стіни і стелі

Запуск систем
обігріву

Насипання
підстилки

При розпиленні орієнтуватися на вертикальні 
перегородки

ІНСЕКТИЦИД
ВИНИЩЕННЯ КОМАХ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ЦИКЛІВ РОЗМНОЖЕННЯ

Шкідливість для усіх видів господарств
У птахівництві та свинарстві: кімнатні мухи є джерелом 
зараження бактеріями Campylobacter, Salmonella ... Ці 
бактерії є також патогенними для людини. Таким чином, 
особливо важливим є розірвання циклу зараження 
сільськогосподарських тварин та викоренення 
присутності дорослих мух.

Окрім незручності для тваринників та тварин, швидке 
масове розмноження мух часто супроводжується 
падінням несучості курей-несучок. При утриманні 
тварин під відкритим небом, кімнатна муха може 
бути проміжним господарем плоских черв’яків, що 
паразитують на птиці, Raillietina sp.

У жуйних  кімнатні мухи переносять збудника 
інфекційного кератокон’юнктивіту (Moraxella bovis), 
викликаючи серйозні пошкодження рогівки. Швидке 
масове розмноження мух може також сприяти поганій 
гігієни сосків молочних корів та доїльного залу.

Муха у хлівах - це кровосисна комаха. Її дратівливий укус 
може викликати запалення вимені; вона кусає переважно 
зони з тонкою шкірою, такі як вим’я корів та овець.

Миттєвий результат КЕЛІОНУ: 
знищення 100% мух за 30 хвилин
У тваринницьких приміщеннях 100% дорослих мух, що 
контактують з поверхнею, обробленої КЕЛІОНОМ за 
рекомендованою дозою, знищуються за 30 хвилин на 
пористій поверхні (керамзит, дерево) або на непористій 
поверхні (плитка, металевий лист), під дією або без дії 
світла. Ефективність зберігається протягом 8 тижнів.

Господарства з вирощування великої рогатої худоби, 
овець, кіз, свиней та птиці

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ДОРОСЛИХ МУХ І МОШОК

ДОРОСЛА ОСОБИНА

ЦИКЛ 
КІМНАТНОЇ 

МУХИ

Доросла муха виходить з лялечки. Вона відразу в змозі 
прогодувати себе та відтворитися через півтора дні. 

Муха відкладає тисячу яєць за своє доросле життя (до 5 кладок 
яєць за 2-4 тижні життя).

ЛЯЛЕЧКА
Личинка L3 
перетворюється на 
малорухливу лялечку, 
від червоного до 
темно-коричневого 
кольору, довжиною 
8 мм. Лялечкування 
триває від 3 до 26 
днів залежно від 
зовнішніх умов. 
Лялечка знаходиться 
в спокою протягом 
зими, що дозволяє 
появу нових дорослих 
особин при піднятті 
температури.

ЯЙЦЯ
Яйця відкладають в 

органічні речовини, що 
розкладаються  
(корми, гній ...), 

мають довжину 
близько 1 мм; 

протягом 24 годин 
з яєць 

вилуплюються 
личинки (L1).

ЛИЧИНКИ
Личинки годуються там, де 
вони вилуплюються; вони 
зростають шляхом линянь 

(личинки L2 і L3 ).

За найбільш сприятливих умов температури і вологості цикл
може скласти 8 днів.

Кімнатна муха 
(Musca domestica). 

Мухи легко переносять 
хвороби від однієї 

тварини до іншої.

Молоді тварини 
особливо уразливі

Розмноження мух викликає 
значний стрес

Тест на ефективність КЕЛІОНУ 
шляхом розпилення

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ БОРОШНЯНИХ 
ХРУЩАКІВ І ПЛОСКОТІЛОК

Перегородки та підстилки, місця для 
сховища
Хрущак борошняний (Alphitobius diaperinus)- жук, дуже 
розповсюджений на господарствах з вирощування птиці, 
зокрема, курчат-бройлерів. У свинарстві він присутній 
у випадках, якщо підстилка не часто поновлюється і 
має кірки на гною. Увесь його цикл 
від яйця до дорослої особини, 
відбувається усередині підстилки, 
де він розвивається на глибині 
10 см. Дорослий жук, яскраво 
чорного кольору, має довжину 7 мм. 
Живиться він органічною речовиною 
(гноєм, залишками кормів, падаллю, 
мікрофауною ...). Цей жук походить 
з регіону суб-Сахари, і оптимальні 
умови для його циклу розвитку 
досягаються за температури 30°C і за 
відносної вологості 60%. Ці складові 
об’єднані саме у підстилці, багатій на 
поживні речовини. Так як личинки 
і дорослі особини ведуть нічний 
спосіб життя, часто їх наявність є 
численною на момент їх викриття.

Доросла особина може жити протягом 
одного року!
Доросла самка борошняного хрущака може відкласти 
до 2000 яєць (в середньому від 200 до 400 яєць). Вона 

відкладає яйця щодня і може 
жити від 3 до 12 місяців! 
Яйця довжиною 1,5 мм мають 
білий колір. За 4 - 7 днів з яєць 
вилуплюються сегментовані 
личинки білого кольору з 
трьома парами маленьких 
лап. Вони линяють декілька 
разів і досягають довжини 7 - 11 мм. 
Цей  розвиток триває від 40 до 100 днів. Біла лялечка 
довжиною 8 мм перетворюється на дорослого хрущака. 
Цей цикл переривається за температури 15°C.

Шкідливість для 
тваринницьких 
приміщень
Борошняний хрущак - переносник 
патогенних мікроорганізмів для 
птиці.  Він також завдає шкоди 
конструкції приміщень і, зокрема, 
ізоляції. Втрати тепла у приміщенні, 
пошкодженому хрущаками, можуть 
представляти додаткові витрати 
на рівні 70% порівняно з новим 
приміщенням. Дорослі особини 
можуть розповсюджуватися під час 
видалення підстилки або вивозу 
птиці на забій.

Як боротися з Alphitobius diaperinus
За присутності тварин зберігати підстилку настільки 
сухою, наскільки це можливо, уникаючи витоків з 
каналізації, і збирати трупи кожного дня. Під час 
санітарної обробки дезінсекція має проводитися шляхом 
розпилення.

Вирощування свиней і курчат-бройлерів

Інвазія борошняних хрущаків у птахівництві

Кровосисний кліщ
Курячий кліщ (Dermanyssus gallinae) 
- це кліщ дуже малого розміру. Він 
живиться кров’ю птахів (за рахунок 
чого має червоний колір) на всіх етапах 

свого розвитку. Живлення відбувається за короткий 
проміжок часу і у темряві. Курячі кліщі втікають від світла 
і живуть приховано справжніми колоніями біля курей, 
на конструкціях кліток, у заглибленнях приміщень і на 
низі конвеєрів. Якщо кліщ не живиться кров’ю, він не 
може розмножуватися. За відсутності птиці він може 
іноді покусати тваринників.

Стрімкий цикл!
Доросла самка відкладає яйця у щілинах і заглибленнях; 
вони вилуплюються через  3-4 
дні і  народжують личинок, 
що перетворюються на німф 
п о ч и н а ю т ь  д у ж е  ш в и д к о 
живитися поблизькими птахами.

Білі при вилуплюванні, вони 
забарвлюються під час живлення 
кров’ю і перетворюються на 
німфи 2, які стануть дорослими 
після нового прийому крові. 
Повний цикл становить 7 - 10 
днів. Дорослі особини можуть 
виживати протягом багатьох 
м іс яців  бе з  їжи:  порожнє 
п р и м і ще н н я  б е з  о б р о б к и 
залишається зараженим.

Космополітичне нашестя
Dermanyssus gallinae присутній у всьому світі з найбільш 
значними економічними наслідками для вирощування 
курей-несучок у Європі. Пряма дія на курей може 
викликати стрес, який може призвести до розкльову, 

анемії  з падінням несучості, 
низькосортного брудного яйця та 
збільшення смертності у випадку 
стрімкого розмноження.

У Франції, Нідерландах, Данії, 
Швеції, Польщі 90% птахофабрик 
яєчного напрямку заражені. 
Більше половини партій несучок 
у всіх типах господарств зазнають 
інвазії, з якими важко боротися 
тваринникам.

Дія КЕЛІОНУ
КЕЛІОН діє контактно. Завдяки 
своїм інноваційним і специфічним 
властивостям, КЕЛІОН обминає 
феномени звикання та захисні 
механізми, розроблені комахами.

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ДОРОСЛИХ КУРЯЧИХ КЛІЩІВ
Птахофабрики яєчного напрямку

• Потужна та швидка дія із миттєвим результатом:  
 КЕЛІОН усуває 100% дорослих борошняних   
 хрущаків менш, ніж за 30 хвилин на пористих 
 та непористих поверхнях.

• Ефективність зберігається протягом 8 тижнів 
 після обробки.

• Економічна вигода завдяки обмеженню кількості 
 обробок під час виробництва.

Знищення курячих кліщів за допомогою КЕЛІОНУ

•	Швидка дія: КЕЛІОН знищує 100% курячих кліщів 
 менш, ніж за 30 хвилин на пористих та непористих 
 поверхнях.

• Ефективність зберігається протягом 8 тижнів 
 після обробки.

• Обробка приміщень та обладнання за тиждень 
до кінця санітарної обробки, після повної чистки 
і мийки, що дозволяє видалити усі скупчення 
органічних речовин, які можуть слугувати сховищем 
для курячих кліщів.

• Розпилення на усі поверхні, приділяючи особливу 
увагу «чутливим» місцям: кліткам, щілинам, низу 
конвеєрів, опалювальним і захищеним зонам.

• Постачальник курчат також повинен запобігти 
 зараженню.

• Уникати передачу недостатньо очищеного 
 обладнання з іншої ферми.

ГІГІЄНА ПРИМІЩЕНЬ

Курячі кліщі у пилу між стрічками 
конвеєру збору яєць та стрічками систем 
гноєвидалення. 

Кліщі живляться птицею. 
Кілька сотень кліщів можуть 
паразитувати на одній курці.

©
A

na
m

nè
se

©
A

na
m

nè
se



100% смертність мух під час обробки на пористих і непористих поверхнях

Плитка Стіновий блок Листовий метал Деревина

30 хв після обробки 30 хв 30 хв 30 хв 30 хв

1 тиждень після обробки 30 хв 30 хв 30 хв 30 хв

2 тижні після обробки 1 год 1 год 1 год 1 год

           

Знищення хрущаків за допомогою КЕЛІОНУ

Вивіз птиці на забій

Санітарна обробка

Вивіз останньої партії 
на забій

Чистка і мийка
Видалення 
підстилки

Посадка курчат

КЕЛІОН
Низ стін на висоті 1 м

КЕЛІОН
Всі стіни і стелі

Запуск систем
обігріву

Насипання
підстилки

При розпиленні орієнтуватися на вертикальні 
перегородки

ІНСЕКТИЦИД
ВИНИЩЕННЯ КОМАХ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ЦИКЛІВ РОЗМНОЖЕННЯ

Шкідливість для усіх видів господарств
У птахівництві та свинарстві: кімнатні мухи є джерелом 
зараження бактеріями Campylobacter, Salmonella ... Ці 
бактерії є також патогенними для людини. Таким чином, 
особливо важливим є розірвання циклу зараження 
сільськогосподарських тварин та викоренення 
присутності дорослих мух.

Окрім незручності для тваринників та тварин, швидке 
масове розмноження мух часто супроводжується 
падінням несучості курей-несучок. При утриманні 
тварин під відкритим небом, кімнатна муха може 
бути проміжним господарем плоских черв’яків, що 
паразитують на птиці, Raillietina sp.

У жуйних  кімнатні мухи переносять збудника 
інфекційного кератокон’юнктивіту (Moraxella bovis), 
викликаючи серйозні пошкодження рогівки. Швидке 
масове розмноження мух може також сприяти поганій 
гігієни сосків молочних корів та доїльного залу.

Муха у хлівах - це кровосисна комаха. Її дратівливий укус 
може викликати запалення вимені; вона кусає переважно 
зони з тонкою шкірою, такі як вим’я корів та овець.

Миттєвий результат КЕЛІОНУ: 
знищення 100% мух за 30 хвилин
У тваринницьких приміщеннях 100% дорослих мух, що 
контактують з поверхнею, обробленої КЕЛІОНОМ за 
рекомендованою дозою, знищуються за 30 хвилин на 
пористій поверхні (керамзит, дерево) або на непористій 
поверхні (плитка, металевий лист), під дією або без дії 
світла. Ефективність зберігається протягом 8 тижнів.

Господарства з вирощування великої рогатої худоби, 
овець, кіз, свиней та птиці

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ДОРОСЛИХ МУХ І МОШОК

ДОРОСЛА ОСОБИНА

ЦИКЛ 
КІМНАТНОЇ 

МУХИ

Доросла муха виходить з лялечки. Вона відразу в змозі 
прогодувати себе та відтворитися через півтора дні. 

Муха відкладає тисячу яєць за своє доросле життя (до 5 кладок 
яєць за 2-4 тижні життя).

ЛЯЛЕЧКА
Личинка L3 
перетворюється на 
малорухливу лялечку, 
від червоного до 
темно-коричневого 
кольору, довжиною 
8 мм. Лялечкування 
триває від 3 до 26 
днів залежно від 
зовнішніх умов. 
Лялечка знаходиться 
в спокою протягом 
зими, що дозволяє 
появу нових дорослих 
особин при піднятті 
температури.

ЯЙЦЯ
Яйця відкладають в 

органічні речовини, що 
розкладаються  
(корми, гній ...), 

мають довжину 
близько 1 мм; 

протягом 24 годин 
з яєць 

вилуплюються 
личинки (L1).

ЛИЧИНКИ
Личинки годуються там, де 
вони вилуплюються; вони 
зростають шляхом линянь 

(личинки L2 і L3 ).

За найбільш сприятливих умов температури і вологості цикл
може скласти 8 днів.

Кімнатна муха 
(Musca domestica). 

Мухи легко переносять 
хвороби від однієї 

тварини до іншої.

Молоді тварини 
особливо уразливі

Розмноження мух викликає 
значний стрес

Тест на ефективність КЕЛІОНУ 
шляхом розпилення

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ БОРОШНЯНИХ 
ХРУЩАКІВ І ПЛОСКОТІЛОК

Перегородки та підстилки, місця для 
сховища
Хрущак борошняний (Alphitobius diaperinus)- жук, дуже 
розповсюджений на господарствах з вирощування птиці, 
зокрема, курчат-бройлерів. У свинарстві він присутній 
у випадках, якщо підстилка не часто поновлюється і 
має кірки на гною. Увесь його цикл 
від яйця до дорослої особини, 
відбувається усередині підстилки, 
де він розвивається на глибині 
10 см. Дорослий жук, яскраво 
чорного кольору, має довжину 7 мм. 
Живиться він органічною речовиною 
(гноєм, залишками кормів, падаллю, 
мікрофауною ...). Цей жук походить 
з регіону суб-Сахари, і оптимальні 
умови для його циклу розвитку 
досягаються за температури 30°C і за 
відносної вологості 60%. Ці складові 
об’єднані саме у підстилці, багатій на 
поживні речовини. Так як личинки 
і дорослі особини ведуть нічний 
спосіб життя, часто їх наявність є 
численною на момент їх викриття.

Доросла особина може жити протягом 
одного року!
Доросла самка борошняного хрущака може відкласти 
до 2000 яєць (в середньому від 200 до 400 яєць). Вона 

відкладає яйця щодня і може 
жити від 3 до 12 місяців! 
Яйця довжиною 1,5 мм мають 
білий колір. За 4 - 7 днів з яєць 
вилуплюються сегментовані 
личинки білого кольору з 
трьома парами маленьких 
лап. Вони линяють декілька 
разів і досягають довжини 7 - 11 мм. 
Цей  розвиток триває від 40 до 100 днів. Біла лялечка 
довжиною 8 мм перетворюється на дорослого хрущака. 
Цей цикл переривається за температури 15°C.

Шкідливість для 
тваринницьких 
приміщень
Борошняний хрущак - переносник 
патогенних мікроорганізмів для 
птиці.  Він також завдає шкоди 
конструкції приміщень і, зокрема, 
ізоляції. Втрати тепла у приміщенні, 
пошкодженому хрущаками, можуть 
представляти додаткові витрати 
на рівні 70% порівняно з новим 
приміщенням. Дорослі особини 
можуть розповсюджуватися під час 
видалення підстилки або вивозу 
птиці на забій.

Як боротися з Alphitobius diaperinus
За присутності тварин зберігати підстилку настільки 
сухою, наскільки це можливо, уникаючи витоків з 
каналізації, і збирати трупи кожного дня. Під час 
санітарної обробки дезінсекція має проводитися шляхом 
розпилення.

Вирощування свиней і курчат-бройлерів

Інвазія борошняних хрущаків у птахівництві

Кровосисний кліщ
Курячий кліщ (Dermanyssus gallinae) 
- це кліщ дуже малого розміру. Він 
живиться кров’ю птахів (за рахунок 
чого має червоний колір) на всіх етапах 

свого розвитку. Живлення відбувається за короткий 
проміжок часу і у темряві. Курячі кліщі втікають від світла 
і живуть приховано справжніми колоніями біля курей, 
на конструкціях кліток, у заглибленнях приміщень і на 
низі конвеєрів. Якщо кліщ не живиться кров’ю, він не 
може розмножуватися. За відсутності птиці він може 
іноді покусати тваринників.

Стрімкий цикл!
Доросла самка відкладає яйця у щілинах і заглибленнях; 
вони вилуплюються через  3-4 
дні і  народжують личинок, 
що перетворюються на німф 
п о ч и н а ю т ь  д у ж е  ш в и д к о 
живитися поблизькими птахами.

Білі при вилуплюванні, вони 
забарвлюються під час живлення 
кров’ю і перетворюються на 
німфи 2, які стануть дорослими 
після нового прийому крові. 
Повний цикл становить 7 - 10 
днів. Дорослі особини можуть 
виживати протягом багатьох 
м іс яців  бе з  їжи:  порожнє 
п р и м і ще н н я  б е з  о б р о б к и 
залишається зараженим.

Космополітичне нашестя
Dermanyssus gallinae присутній у всьому світі з найбільш 
значними економічними наслідками для вирощування 
курей-несучок у Європі. Пряма дія на курей може 
викликати стрес, який може призвести до розкльову, 

анемії  з падінням несучості, 
низькосортного брудного яйця та 
збільшення смертності у випадку 
стрімкого розмноження.

У Франції, Нідерландах, Данії, 
Швеції, Польщі 90% птахофабрик 
яєчного напрямку заражені. 
Більше половини партій несучок 
у всіх типах господарств зазнають 
інвазії, з якими важко боротися 
тваринникам.

Дія КЕЛІОНУ
КЕЛІОН діє контактно. Завдяки 
своїм інноваційним і специфічним 
властивостям, КЕЛІОН обминає 
феномени звикання та захисні 
механізми, розроблені комахами.

КЕЛІОН ЗНИЩУЄ ДОРОСЛИХ КУРЯЧИХ КЛІЩІВ
Птахофабрики яєчного напрямку

• Потужна та швидка дія із миттєвим результатом:  
 КЕЛІОН усуває 100% дорослих борошняних   
 хрущаків менш, ніж за 30 хвилин на пористих 
 та непористих поверхнях.

• Ефективність зберігається протягом 8 тижнів 
 після обробки.

• Економічна вигода завдяки обмеженню кількості 
 обробок під час виробництва.

Знищення курячих кліщів за допомогою КЕЛІОНУ

•	Швидка дія: КЕЛІОН знищує 100% курячих кліщів 
 менш, ніж за 30 хвилин на пористих та непористих 
 поверхнях.

• Ефективність зберігається протягом 8 тижнів 
 після обробки.

• Обробка приміщень та обладнання за тиждень 
до кінця санітарної обробки, після повної чистки 
і мийки, що дозволяє видалити усі скупчення 
органічних речовин, які можуть слугувати сховищем 
для курячих кліщів.

• Розпилення на усі поверхні, приділяючи особливу 
увагу «чутливим» місцям: кліткам, щілинам, низу 
конвеєрів, опалювальним і захищеним зонам.

• Постачальник курчат також повинен запобігти 
 зараженню.

• Уникати передачу недостатньо очищеного 
 обладнання з іншої ферми.

ГІГІЄНА ПРИМІЩЕНЬ

Курячі кліщі у пилу між стрічками 
конвеєру збору яєць та стрічками систем 
гноєвидалення. 

Кліщі живляться птицею. 
Кілька сотень кліщів можуть 
паразитувати на одній курці.
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