
prašivo za suho zatiranje  
nekaterih škodljivcev v reji perutnine  
in uporabo v gospodinjstvu.

Preverjeno visoka učinkovitost v praksi! 
Učinek uporabe odmerka 40 g/m2 InsectoSec®  
(3 tretiranja v razmiku 7-10 dni). Vir: Biofa AG

InsectoSec® - prednosti:
• 100 % naraven proizvod.

• Visoka učinkovitost v praksi.

• Dolgotrajen, bio-fizikalni učinek.

• Brez negativnih vplivov na tretirane živali in njihove produkte.

• Ne podlega pojavu rezistence.

• Brez karence.

• Enostavna uporaba.
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Značilnosti
Sestava:  
100% naravna diatomejska zemlja  
(fosilna usedlina diatomejskih alg)  
brez primesi in nečistoč.
Formulacija:  
Fino mlet, bel, suh prah (DP)
Pakiranje:  
100 g, 2 kg, 15 kg

Delovanje
Ob stiku s sredstvom InsectoSec® se njegovi delci čvrsto 
prilepijo na zunanjo površino insekta (hitin).
Obloga poškoduje voskasto zaščitno plast insekta, povzroča 
prekomerno izgubo vlage in posledično pogin žuželk brez 
škodljivih vplivov na gostiteljsko žival.
Zaradi fizikalnega delovanja ima sredstvo dolgotrajno 
učinkovitost in onemogoča nastanek odpornosti škodljivcev. 

Ste vedeli?
Rdeča ptičja pršica 
(Dermanyssus gallinae) je 
najpomembnejši zajedavec 
kokoši nesnic, ker povzroča 
slabokrvnost in zmanjšuje 
nesnost.

Uporaba InsectoSec®

• v ekološki in konvencionalni reji perutnine za zatiranje  
in preprečevanje širjenja rdeče ptičje pršice 
(Dermanyssus gallinae).

Sredstvo naprašimo na palice za sedenje in druga mesta, v 
katerih se lahko skrivajo pršice, kot so reže in koti. Prašna 
obloga naj bo dobro vidna in jo po potrebi obnovimo. Ptičje 
kletke in manjše površine prašimo s posodo za prašenje, 
večje površine pa s kompresorjem in peskarsko pištolo. 
Preprečite prepih, dokler se prah ne usede.  
Odmerek: 30-50 g/m2 je odvisen od načina reje,  
npr. reja v kletkah (30 g/m2) ali volierah (50 g/m2).

• v gospodinjstvu, za zatiranje mravelj (Lasius niger), 
mačjih bolh (Ctenocephalides felis), srebrnih ribic 
(Lepisma saccharina), in kletnih prašičkov (Porcelio 
scaber)  s posipanjem površin (ležišč) in skritih mest ter 
izdelavo prašnih barier do vidnega nanosa sredstva.

Proti mačjim bolham
Proti nadlogam, kot so: 
mravlje, srebrne ribice  
in kletni prašički

www.metrob.si


