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Ptaszyniec 
(Dermanyssus gallinae)

Świerzbowce 
(rodzaj Cnemidocoptes)

Pleśniakowiec 
(Alphitobius diaperinus)

i bezpieczeństwo 
w zwalczaniu ptaszyńca (Dermanyssus gallinae)  
w hodowli drobiu  

skuteczność
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może być stosowany  
w obecności ptaków

obniża ryzyko 
zakażenia 
bakteryjnego 

nie wnika do  
tkanek ptaków  
i składanych jaj

nie stanowi 
zagrożenia 
dla środowiska 

nie zawiera 
substancji 
aktywnych

nie generuje odporności  
u zwalczanych  
stawonogów

wzrost nieśności (do 28%)*

* wyniki badań wykonanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

zahamowanie przenoszenia 
chorób wśród ptaków 
(toksoplazmoza, 
salmonelloza, rzekomy 
pomór drobiu)

dostępny również  
w pojemności 100ml

zmniejszenie upaków 
i poprawa kondycji ptaków 
(do 27%)*

spadek ryzyka zachorowań na choroby 
odzwierzęce (zapalenie mózgu 
i rdzenia kręgowego) i alergie wśród 
pracowników hodowli



 

DERGALL® 

Ptaszyniec 
(Dermanyssus gallinae)

Pleśniakowiec
(Alphitobius diaperinus)

Świerzbowce 
(rodzaj Cnemidocoptes)

Preparat przeznaczony do zwalczania ptaszyńca (Dermanyssys gallinae),  
pleśniakowca (Alphitobius diaperinus), świerzbowców (rodzaj Cnemidocoptes)  
i innych stawonogów występujących w hodowlach drobiu.

Może być stosowany w obecności ptaków we wszystkich rodzajach hodowli.  
Nie wnika do organizmów ptaków i składanych jaj. Nie zawiera substancji aktywnych.  
Nie generuje odporności u zwalczanych stawonogów.

chów klatkowy

chów ściółkowy

DERGALL® jest preparatem o działaniu fizycznym,  
opartym na reakcji sieciowania silanów i siloksanów  
w technologii Ecto Net technology.

Po aplikacji rozwija się przestrzenna, polimerowa  
sieć, która poprzez unieruchomienie stawonogów,  
hamuje ich zdolność do pobierania krwi.   
W konsekwencji następuje skuteczna likwidacja  
pasożytów z otoczenia drobiu. 

Formulacja DERGALL® jest objęta ochroną patentową.

100
ml

+  10L = 1% 1
liter

+
 100L = 1%

wysoka skuteczność

DERGALL® kontrola

KĄT ROZPROSZENIA:
80o-110o (ciśnienie 0,3MPa)

ZALECANY ROZMIAR KROPLI:
80 -120 μm.

WYDAJNOŚĆ PREPARATU:
100 ml koncentratu: 100-130m2 
1 L koncentratu: 1000 -1300m2 

preparat stosować w stężeniu

Wysoka skuteczność preparatu DERGALL® 
w zwalczaniu populacji ptaszyńca (D. gallinae) została  
stwierdzona na podstawie licznych testów terenowych. 
Śmiertelność D. gallinae zasiedlających hodowle klatkowe 
osiąga 79,5% po 24 godzinach i aż 92% do 30 dni  
po przeprowadzeniu zabiegu.

Rys. Skuteczność preparatu Dergall® w stosowaniu przeciw D.galinae
w hodowlach klatkowych. Średnia śmiertelność ptaszyńca wyrażona w procentach.

Unieruchomienie  
stawonogów

Doskonałe rozprzestrzenianie  
na traktowanej powierzchni

czas  
po aplikacji

24h 5 dni 30 dni

WYKONANIE ZABIEGU

fizyczny mechanizm działania

zwalczanie ptaszyńca 
zalecenia:

zwalczanie pleśniakowca 
zalecenia:

Preparat DERGALL® należy stosować w stężeniu 1%. 
Zużyć 100ml roztworu/1m2.  

W celu uzyskania wymaganego stężenia roztworu roboczego należy opryskiwacz wypełnić wodą,  
następnie wlać wymaganą ilość koncentratu DERGALL® i wymieszać.  

Preparat DERGALL® należy stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub mechanicznych. 

Zabieg należy wykonać w nocy około 60 min. po wyłączeniu światła i uspokojeniu się ptaków. 
Podczas prac należy używać słabego źródła światła np. latarki czołowej lub światła niebieskiego. 

Opryskiwanie ma na celu zwalczanie aktywnych stadiów rozwojowych ptaszyńców, 
które poruszają się w celu poszukiwania żywicieli, są w trakcie pobierania krwi 
lub poszukują kryjówek po żerowaniu.  
 
Wykonać ponowne opryskiwanie po upływie 4 do 7 dni od pierwszej aplikacji 
Zabieg ma na celu eliminację nowego pokolenia ptaszyńców, które uniknęło kontaktu 
z preparatem w I etapie. W przypadku uporczywej infestacji stada ptaszyńcem zabiegi 
zwalczające należy powtarzać 1 raz w miesiącu. 

Preparat DERGALL® w stężeniu 1% wykazuje szybką i pełną skuteczność 
wobec postaci dorosłych i larw pleśniakowca już po jednorazowym, bezpośrednim oprysku.
Zabiegi można stosować w obecności ptaków na dowolnym etapie cyklu produkcyjnego. 
Należy dokładnie opryskać wszelkie miejsca gromadzenia się owadów. 
Zabieg ponowić po pojawieniu się nowego pokolenia owadów.

Badania wykazały skuteczność preparatu DERGALL® w przypadku infestacji 
stada przez świerzbowce.

W obecności ptaków nanieść 1% roztwór preparatu DERGALL® na wszystkie miejsca 
w otoczeniu, z którymi mogły stykać się chorujące zwierzęta i gdzie mogą znajdować się świerzbowce. 
Należy dokładnie opryskać podłoże, elementy kurnika, klatki, karmidła, poidła i pasy transmisyjne. 
Opryskiwanie należy wykonać 3 krotnie w ciągu 20 dni.

Preparat należy nanosić w bezpośrednim sąsiedztwie ptaków na miejsca gromadzenia się ptaszyńca,
np.: elementy klatek, powierzchnie karmideł, pasy transmisyjne
oraz wszelkie szczeliny i zakamarki. 

Preparat należy nanosić w bezpośrednim sąsiedztwie ptaków, w miejscach gdzie zwykle
gromadzi się ptaszyniec to jest: elementy kurników, budki lęgowe, gniazda,
ściółkę oraz wszelkie szczeliny i zakamarki.

Najlepsze efekty w zwalczaniu ptaszyńca uzyskano po zastosowaniu preparatu DERGALL®
po wstępnym oczyszczeniu pomieszczenia.

UWAGA

zwalczanie świerzbowców 
zalecenia:

1%
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dostępny również  
w pojemności 100ml


