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CAPS

ЗНИЩУЄ ЛИЧИНКИ 
ХРУЩАКА І МУХ

Застосовується в присутності тварин

Тривалість дії 8 тижнів

Департамент тваринництва ЛОДІ ГРУП

VEN    LLAR
РІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД

S-MÉTHOPRÈNE 51,5g/L 

CAPS

Мікрокапсульована формула

Експерт з гігієни у тваринництві



LARVENOL CAPS  
ЗНИЩУЄ ЛИЧИНКИ ХРУЩАКА 

Борошняний хрущак (Alphitobius diaperinus) – твердокрила 
комаха, яка дуже часто зустрічається на птахівницьких 
господарствах, зокрема бройлерного напрямку. У 
свинарських господарствах комаха зустрічається, якщо 
підстилка недостатньо часто оновлюється і якщо на гноївці 
утворюється кірка.

Весь цикл комахи від яйця до дорослої особини відбувається в 
підстилці, де вона розвивається на глибині 10 см. Доросла 
комаха – це жук чорного кольору, блискучий, довжиною 7 мм. 
Живиться органічними речовинами (гній, залишки корму, 
падіж, мікрофауна…). Враховуючи, що дана твердокрила 
комаха походить з Тропічної Африки, оптимальні умови для 
циклу її розвитку досягаються при температурі 30°C і відносній 
вологості 60%. Ці умови поєднуються в підстилці (із соломи або 
тирси), багатій на поживні речовини.
Оскільки активність личинок і дорослих комах припадає на 
нічний час, найчастіше на момент виявлення їхня присутність є 
вже масовою.
 

СТІНИ І ПІДСТИЛКА – МІСЦЯ СКУПЧЕННЯ ЛИЧИНОК І 
ДОРОСЛИХ КОМАХ

ШКОДА ДЛЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

У присутності тварин слід тримати підстилку максимально 
сухою, уникаючи потрапляння на неї рідких відходів з каналів 
гноєвидалення, і щодня прибирати падіж птиці.
У період санрозриву слід проводити дезінфекцію шляхом 
розпилення.

БОРОТЬБА ПРОТИ ALPHITOBIUS DIAPERINUS

ДОРОСЛА КОМАХА МОЖЕ ЖИТИ РІК!
Самиця дорослого хрущака може відкласти до 2 000 яєць (у 
середньому від 200 до 400 яєць). Вона відкладає яйця щодня 
і може прожити від 3 до 12 місяців. Розмір яєць 1,5 мм.

БРОЙЛЕРНІ ПТАХОФАБРИКИ

LARVENOL CAPS  

Від дорослих хрущаків: нижня 
частина стін на висоту 1 м

Від дорослих хрущаків: всі стіни 
та стеля

Від личинок хрущака

Санрозрив

KELION KELION

Вивантаження птиці на забій

Очищення
Прибирання підстилки

Ввімкнення тепловипромінювачів та брудерів

Насипання
підстилки

Посадка нових партій курчат або індичат

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: S-МЕТОПРЕН

LARVENOL CAPS

Знищення личинок хрущака за допомогою 

-  Мінімальна токсичність
- Тривалість дії: від 8 до 10 тижнів
- Можна використовувати в присутності тварин

- Мікрокапсуляція продукту забезпечує повільне вивільнення діючої речовини
- Знищує личинки хрущака і плоскотілок.

НІМФА

Від 5 до 10 днів

Від 4 до 7 днівВід 40 до 100 днів

ЯЙЦЯ

ДОРОСЛА ОСОБИНА

ЛИЧИНКИ
(до 11 стадій)

ЦИКЛ ХРУЩАКА
(СЕРЕДНЯ 

ТРИВАЛІСТЬ 80 
ДНІВ)

Прибирання обладнання

CAPS

VEN    LLAR
РІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД

S-MÉTHOPRÈNE 51,5g/L 

Розвести 1 л LARVENOL CAPS в 250 л води для 
обробки 500 м2 поверхні.

Хрущак є носієм патогенних для птиці мікроорганізмів. Комаха 
пошкоджує конструкції будівель та ізоляцію. Теплові втрати 
пошкодженої хрущаками будівлі можуть складати до 70% 
додаткових витрат у порівнянні з новим приміщенням. Дорослі 
особини можуть розповсюджуватися при прибиранні 
підстилки або під час вивантаження партії птиці на забій.



КОНТРОЛЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛУ МУХ

LARVENOL CAPS
Знищення личинок і мух за допомогою 

LARVENOL CAPS ЗАПОБІГАЄ МЕТАМОРФОЗУ 
ЛИЧИНОК МУХ НА ДОРОСЛИХ ОСОБИН

У комах послідовна зміна личинкових стадій в ході їхньої 
линьки регулюється ювенільним гормоном, якого немає у 
хребетних.
На останній личинковій стадії, перед метаморфозом на 
дорослу особину, концентрація ювенільного гормону 
зменшується, що призводить до вилуплення дорослої комахи.
 

S-Метопрен, що міститься в LARVENOL CAPS, є аналогом 
ювенільного гормону комах. Він змушує личинку, лялечку або 
німфу повірити, що вона «все ще не дозріла», і що час 
метаморфозу на дорослу особину не прийшов: він робить 
неможливим перехід до заключної стадії розвитку, тобто до 
дорослої особини. Оскільки єдиною статевою стадією є стадія 
дорослої особини, це запобігає розмноженню двокрилих. 

Отже, LARVENOL  CAPS є регулятором росту комах: замість 
того, щоб контролювати цільовий організм шляхом прямого 
застосування, як це роблять інсектициди-адульциди, він діє 
на життєвий цикл комахи і значно його порушує, запобігаючи 
настанню останнього метаморфозу.

LARVENOL CAPS ЗУПИНЯЄ РЕПРОДУКТИВНИЙ ЦИКЛ, 
ПЕРЕШКОДЖАЮЧИ РОЗВИТКУ ЛИЧИНКИ

S-метопрен, активна речовина препарату LARVENOL CAPS, 
визнана ефективною для знищення багатьох видів двокрилих 
і твердокрилих: мух, мошок, комарів, хрущаків та плоскотілок. 
Личинки мух і мошки дуже малорухомі: застосування 
LARVENOL CAPS саме в місцях розвитку личинок, а не там, 
де найчастіше збираються мухи, гарантує його ефективність. 
Личинки розвиваються в органічних речовинах, гної, гноївці, 
залишках кормів. Саме в цих місцях слід застосовувати 
LARVENOL СAPS. Личинки, які абсорбують або будуть 
контактувати з S-метопреном перетворяться на лялечок, але 
не перетворяться на дорослих особин. У такий спосіб цикл 
розмноження мух буде перерваний.

ВИДИМИЙ ЕФЕКТ ВЖЕ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ

У мух у певний момент личинки становлять до 80% популяції 
виду. LARVENOL CAPS діє на останній стадії життя личинки, 
його застосування поступово зупинить появу дорослих 
особин мух та мошок. Потрібно від кількох днів (у теплий 
сезон) до двох тижнів (при високій початковій популяції 
дорослих особин), щоб LARVENOL CAPS активно і суттєво 
подіяв на личинок, призводячи до викорінення дорослих мух. 

ДОРОСЛА ОСОБИНА
Доросла комаха з’являється з лялечки. Вона одразу може живиться і 
вже через півтора дні розмножуватись. Одна муха відкладає тисячу 

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

ЛИЧИНКИ
Личинки мух живляться там, де вони вилупились; вони ростуть шляхом линьки (личинки L2 

та L3). 1 кг гною чи гноївки може містити до 5000 личинок мух.

В найбільш сприятливих температурно-вологісних умовах тривалість циклу може 
становити 8 днів.

застосування LARVENOL CAPS зупинка розвитку личинок

ЛЯЛЕЧКА

ЯЙЦЯ

ДОРОСЛА ОСОБИНА

ЛИЧИНКИ
(3 стадії)

ЦИКЛ
КІМНАТНОЇ 

МУХИ

VEN    LLAR
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ЛЯЛЕЧКА

На третій стадії личинки 
(L3) з’являється 
лялечка, неактивна, 
від червоного до 
темно-коричневого 
кольору, довжиною 
8 мм. 
Лялечкування 
триває від 3 до 26 
днів, в залежності 
від зовнішніх умов. 
Лялечки 
перебувають у стані 
сплячки взимку, що 
дозволяє появу нових 
дорослих особин при 
потеплінні.

ЯЙЦЯ

Яйця, що 
відкладаються в 

органічних 
речовинах, які

розкладаються 
(рештки 

корму, гній…) 
мають 

довжину 
близько 1 мм. 

Протягом 24 
годин з них 

вилуплюються 
личинки (L1).

ДОРОСЛІ
20%

ЛИЧИНКИ
80%

ПТАХОФАБРИКИ ЯЄЧНОГО НАПРЯМУ
І БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА

РОЗВЕСТИ 1 Л LARVENOL CAPS В 250 Л ВОДИ
ДЛЯ ОБРОБКИ 500 М2 ПОВЕРХНІ

CAPS



ЕФЕКТИВНА ОБРОБКА 
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

LARVENOL CAPS – КОНЦЕНТРАТ З ПОВІЛЬНИМ 
ВИВІЛЬНЕННЯМ АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ

В LARVENOL CAPS ларвіцидною речовиною є S-метопрен. 
Невелика частина цієї речовини присутня у вільній формі і діє 
одразу. До цього додається поступове вивільнення 
ларвіцидної речовини, що триває до 8 тижнів. Таким чином, 
досягається одночасно миттєва та тривала дія.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИСУТНОСТІ 
ТВАРИН

Завдяки своєму сприятливому токсикологічному профілю, 
LARVENOL СAPS може застосовуватись у тваринництві в 
присутності тварин. Слід розвести 1 л LARVENOL СAPS в 250 
л води для обробки 500 м2 поверхні.
Для застосування в бройлерних господарствах проти личинок 
хрущака (кури, індички, цесарки, дика птиця), слід обробляти 
всю підстилку наприкінці санрозриву перед посадкою нової 
партії. У випадку повторного зараження партії, слід обробити 
поверхню під поїлками і годівницями.

ДУЖЕ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ

S-метопрен є дуже малотоксичним при пероральному 
потраплянні в організм ссавців. Ця токсичність визначається 
показником ЛД50: чим він вищий, тем менш токсичною є 
речовина. Рівень ЛД50 в S-метопрені дуже високий: 
перевищує значення для кухонної солі та вітаміну С.

• Застосовувати на чистих і сухих поверхнях

• Дотримуватись рекомендованих доз, зазначених на 
упаковках: кількість мл або г препарату на м2 оброблюваної 
поверхні

• Обробляти рекомендовану поверхню, використовуючи 
правильно приготовлений розчин і відповідний препарат

• Проводити дезінсекцію якомога раніше, до початку інвазії

Комбіноване використання інсектициду-адультициду

ЯК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ДЕЗІНСЕКЦІЮ У ТВАРИННИЦЬКОМУ 
ПРИМІЩЕННІ

VEN    LLAR
РІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД

S-MÉTHOPRÈNE 51,5g/L 

ГОСТРА ПЕРОРАЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ 
У ЩУРІВ ЛД50 (МГ/КГ)

S-МЕТОПРЕН 34000 мг/кг

САХАРОЗА 29700 мг/кг

ВІТАМІН С 11900 мг/кг

СТОЛОВА СІЛЬ 3000 мг/кг

БРОЙЛЕРНІ ПТАХОФАБРИКИ

РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА ДЛЯ ОБРОБКИ 
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ* 

Перед розведенням, слід добре перемішати розчин і 
заповнити резервуар пульверизатора водою для одержання 

бажаного кінцевого об’єму.

*Використовуйте біоциди, дотримуючись заходів безпеки. Перед використанням 
ознайомтесь з етикеткою і всією інформацією про препарат.

РОЗВЕСТИ 1 Л LARVENOL СAPS В 
250 Л ВОДИ ДЛЯ ОБРОБКИ 500 М2 ПОВЕРХНІ

CAPS



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОБУТУ ТВАРИН

LARVENOL СAPS
ЗАСТОСУВАННЯ

БОРОТЬБА З ЛИЧИНКАМИ МУХ НА ФЕРМАХ З 
РОЗВЕДЕННЯ ВРХ, ОВЕЦЬ ТА КІЗ

Коли на господарствах занадто багато мух, вони стають 
джерелом значного дискомфорту для овець, кіз, телят і 
молочних корів. Цей дискомфорт полягає не лише в тому, що 
дорослі мухи турбують тварин, а і в тому, що вони є 
переносниками багатьох патогенних організмів.

Мухи заважають як тваринам, так і фермерам. Осінні жигалки 
(Stomoxys calcitrans) кусають тварин у місця з тонкою шкірою 
(вим’я, згини ніг тощо). Їхній укус болючий і може викликати у 
тварин значний стрес та яскраво виражені запалення.

Кімнатні мухи, живлячись «сльозами» у куточках очей тварин, 
переносять збудника заразного кератокон’юнктивіту 
(Moraxella bovis), що викликає серйозні пошкодження 
рогівки. Інвазія мух також може сприяти погіршенню гігієни 
сосків вимені молочних корів і турбувати корів у доїльній залі.

РОЗВЕСТИ 1 Л  LARVENOL  СAPS В 250 Л ВОДИ ДЛЯ 
ОБРОБКИ 500 М2 ПОВЕРХНІ

LARVENOL СAPS повинен застосовуватись у вологих 
місцях та зонах накопичення гною та гноївки, ідеальних для 
розвитку личинок. Виявлення личинок є добрим 
індикатором зон, де потрібно проводити обробку.

• LARVENOL СAPS слід наносити смугою шириною 50 см 
уздовж стіни або перегородки, де підстилка не стоптана 
тваринами.
• Дуже важливо обробити місця навколо годівниць і простір 
під поїлками, оскільки це основні місця для розвитку 
личинок.
• У деяких приміщеннях наявність колон і опор також 
створює сприятливе середовище для розвитку личинок мух, 

зокрема у підніжжях. Слід наносити LARVENOL СAPS 
навколо кожної колони чи опори.

Активна речовина LARVENOL СAPS вивільнюється 
протягом 8 тижнів. Таким чином, повторна обробка 
буде залежати від кількості накопиченої підстилки.

Мухи-жигалки є активними переносниками паразита, 
збудника безноїтіозу ВРХ, який є наразі дуже 
розповсюдженим в Європі у тваринницьких господарствах. 
Вони також можуть живитись кров'ю диких птахів і, 
відповідно, є можливими переносниками патогенів дикої 
фауни до свійських тварин

VEN    LLAR
S-MÉTHOPRÈNE 51,5g/L 

ТВАРИННИЦЬКІ ГОСПОДАРСТВА З РОЗВЕДЕННЯ ВРХ, 

КІЗ ТА ОВЕЦЬ

На щілинних підлогах у корівниках В хлівах для телят

У хлівах для кіз та овець На гною

Застосування LARVENOL КАПС у господарствах з 
вирощування ВРХ, кіз та овець

Розмноження мух і мошок на господарствах з 
розведення кіз також може спричинити тваринам 
дискомфорт.

Личинка мухи 

Личинка бджолвидки (Eristalis tenax)

 CAPSРІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД



LARVENOL СAPS
ЗАСТОСУВАННЯ

• В господарствах із скреперною системою гноєвидалення 
потрібно застосовувати LARVENOL СAPS в кінці ліній 
гноєвидалення.

ЕФЕКТИВНЕ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ LARVENOL СAPS

КРОЛЕФЕРМА: КОНТРОЛЬ КАНАЛІВ ГНОЄВИДАЛЕННЯ

На кролефермах зустрічаються, в основному, такі двокрилі: 
кімнатні мухи (Musca domestica), мошка (Simulies) та 
бджоловидка (Eristalis tenax). Мухи та мошки відкладають яйця 
в каналах гноєвидалення.

Під час спалахів розмноження комах, кролі знаходяться у стані 
стресу та роздратування, що змінює їх звичайну поведінку. Вже 
давно відома роль мух і мошок в передачі вірусу міксоматозу. 
Також було виявлено, що серед різних шкідливих організмів, 
що переносяться мухами, є вірус вірусної геморагічної 
хвороби кролів (VHD).

Цей вірус має катастрофічні наслідки на господарствах, де не 
проводилася вакцинація. До того ж нещодавно з'явився новий 
тип цього вірусу. При цьому, традиційні вакцини не можуть 
забезпечити необхідний захист від цього типу вірусу, який 
також присутній у кролів, що вирощуються населенням 
неподалік від кролеферм.

VEN    LLAR
РІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД

S-MÉTHOPRÈNE 51,5g/L 

КРОЛЕФЕРМИ

                  Мухи- переносники хвороб у кролівничих господарствах

Глибокі канали гноєвидалення Неглибокі канали гноєвидалення Кінець ліній гноєвидалення
і зовнішні лагуни

Застосування LARVENOL СAPS 
на кролефермах

Одними з бактерій, що переносяться мухами, є пастерели 
(Pasteurella) та E.coli, які також розносяться мухами. 
Присутність мух у гніздах може прискорити зараження 
кроленят.

Ці мухи також спричиняють незручності самому фермеру, 
створюючи враження проблем з гігієною, одночасно 
негативно впливаючи на імідж господарства та на умови 
праці (роздача корму, робота з кролематками, робота з 
гніздами...). Загалом, наявність мух негативно впливає на 
виробництво. 

• В господарствах із скреперною 
системою гноєвидалення потрібно 
застосовувати LARVENOL СAPS в 
кінці ліній гноєвидалення. Не треба 
чекати 8 тижнів для наступного 
застосування: рекомендується 
слідкувати за накопиченням гною і 
застосовувати препарат, коли 
новий шар гною досягає 10 см. 
Також обробляти канали 
гноєвидалення.

• Якщо у зовнішні лагуни стікає гній з 
інших тваринницьких приміщень, 
вони підлягають обробці 
одночасно з кролятниками
LARVENOL СAPS може 
застосовуватись в присутності 
тварин.

Місця вивантаження гною скрепером 
є пріоритетними зонами 

для обробки за допомогою 
LARVENOL CAPS

CAPS

Розвести 1 л LARVENOL СAPS в 250 л води для обробки 
площі 500 м2 



ПРОФІЛАКТИКА РИЗИКУ ВІРУСІВ І БАКТЕРІЙVEN    LLAR
РІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД

S-MÉTHOPRÈNE 51,5g/L 

СВИНОФЕРМИ

БОРОТЬБА ПРОТИ ЛИЧИНОК МУХ І ХРУЩАКІВ НА 
ЩІЛИННИХ ПІДЛОГАХ 

Личинки мух розвиваються в екскрементах тварин. Це 
стосується і свинарських господарств із щілинними підлогами, 
оскільки предлагуни знаходяться здебільшого під тваринами.

Концентрація свиней збільшує об’єм гною, що може прийняти 
личинок мух і мошок.

Кімнатні мухи та мошки можуть переносити на свинофермах 
численну кількість хвороб, зокрема збудників геморагічного 
ілеїту (Lawsonia intracellularis) і дизентерії свиней (Brachyspira 
hyodysenteriae). 
Ці дві хвороби органів травлення можуть викликати 
смертність свиней.

Дослідження показали, що мухи можуть також переносити 
бактерії Clostridium difficile, які викликають діарею у 
новонароджених поросят, та бактерії сальмонели, що є 
причиною інфекцій у свиней. Особливо небажаною є 
наявність цієї бактерії у забійних цехах з точки зору санітарної 
гігієни.

Також дослідження 
показали, що мухи можуть 
переносити цирковірус 
свиней 2-го типу між 
тваринами всередині 
одного господарства.

Мухи можуть переносити 
бактерії на доволі великі 
дистанції між різними 
г о с п о д а р с т в а м и . 
Доведено, що одна муха 
може переносити в своїй 
травній системі до 40 000 
резистентних бактерій 
одного виду.

LARVENOL СAPS можна застосовувати в присутності тварин.

РОЗВЕСТИ 1 Л LARVENOL СAPS В 250 Л ВОДИ ДЛЯ ОБРОБКИ 
500 М2 ПЛОЩІ

• У приміщеннях з повністю щілинною підлогою: нанести 
розпилювачем на всю площину підлоги.
• На солом’яних підстилках: обробити смугу шириною 50 см 
вздовж стін та перегородок. Щоб досягти тривалої ларвіцидної 
дії, необхідно здійснювати обробку кожні 8 тижнів протягом 
усього циклу вирощування, особливо якщо предлагуни не 
вичищаються при кожному санрозриві.

• Обробляти зовнішні лагуни.

 

     

На повністю щілинних підлогах На частково щілинних підлогах На солом’яній підстилці На зовнішніх лагунах

Хрущаки та їхні личинки знаходяться у великій кількості в 
приміщеннях для відгодівлі, де на гноївці залишається кірка, 
яка сприяє їхньому розмноженню.

Ці твердокрилі можуть бути переносниками хвороб, що 
передаються тваринам.

Щільність утримання тварин і тепло
 сприяють розвитку личинок

Застосування LARVENOL СAPS у свинарниках

LARVENOL СAPS
ЗАСТОСУВАННЯ 

LARVENOL СAPS наноситься розпиленням

CAPS
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KELI    N
Інсектицид

ETOFENPROX 300g/L

 

KELI    N
INSECTICIDE

ETOFENPROX 300g/L

РАДИКАЛЬНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ДУЕТ ДЛЯ 
ЗНИЩЕННЯ ЛИЧИНОК ТА ДОРОСЛИХ ОСОБИН  

ЗУПИНИТИ ШВИДКЕ РОЗМНОЖЕННЯ ХРУЩАКА ТА 
МУХ НА ВСІХ РІВНЯХ

Хрущаки прагнуть до тепла: після вивантаження тварин на 
забій (при зниженні температури в приміщенні) вони повзуть 
вгору до ізольованого даху або ж ховаються у щілинах в 
підлозі, а перед посадкою наступної партії (при ввімкненні 
опалення) знову повертаються в підстилку

Личинки мігрують таким же чином у період лялькування. 
Проте ця міграція необов'язково відбувається під час 
санрозриву.

Протягом цих двох періодів доросла комаха найбільш 
вразлива. Існує лише один можливий профілактичний захід – 
це обробка.

Цикл розвитку мухи становить близько 8 днів у спекотну 
погоду і триває довше при більш низьких температурах (до 50 
днів при 15°C). Ефективність застосування ларвіциду 
залежатиме від швидкості циклу, оскільки він контролює 
популяцію вже дорослих особин від подальшого 
розмноження.

Ефективність ларвіциду спостерігається вже через тиждень 
після його застосування. Для радикального контролю за 
популяцією мух і хрущаків,  рекомендується використовувати 
ларвіцид разом з адультицидом (інсектицидом для дорослих 
особин), який буде діяти на вже присутніх комах.

Поєднання LARVENOL CAPS і КЕLION – це вибір 
інноваційних продуктів для ефективного контролю комах у 
тваринництві.

KELI    N
INSECTICIDE

S/MÉTHOPRÈNE 51,5g/L

ETOFENPROX 300g/L

LARVEN    L
РІДКИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛАРВІЦИД +

KELION :

 
   
   

  
  
  
  

LARVENOL СAPS :

• Мікрокапсульована формула
• Тривалість дії 8 тижнів
• Безпечний для фермера
• Простий у використанні
• Застосування у присутності 
тварин
 

  
  
  
  

KELION - ефективнийі радикальний 
інсектицид для захисту тваринницьких 
приміщень

LARVENOL СAPS – інноваційний рідкий 
концентрований ларвіцид, що попереджає 
розмноження комах

 

Використовуйте інсектициди, дотримуючись заходів безпеки.
Перед застосуванням ознайомтесь з етикеткою та інформацією 
про препарат. Небезпечно. Дотримуйтесь правил використання.

• Знищує всіх комах
• Миттєвий результат
• Тривалість дії 8 тижнів
• Ефективно діє на пористих і непористих 
поверхнях
• Безпечний для фермера
• Простий у використанні
• Не залишає плям
• Застосування у присутності 
тварин

CAPS


