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Informacje podstawowe
RM OFF jest pieniącym, silnie skoncentrowanym 
środkiem do mycia wszelkich powierzchni na fermach 
drobiu, gdzie pojawił się ptaszyniec kurzy. Produkt jest 
bezpieczny w aplikowaniu, nie powoduje korozji, nie 
zawiera substancji toksycznych. Może być stosowany 
w gospodarstwach ekologicznych. 

Przygotowanie roztworu do oprysku
Skuteczne stężenie to 10%, należy więc zmieszać 
9 litrów wody + 1 litr RM OFF.

Zalecamy stosowanie ręcznych opryskiwaczy 
i opryskiwaczy spalinowych.

Skład
specjalna mieszanina detergentów i surfakantów

Opakowanie
10 kg, 20 kg

Sposób opryskiwania
Roztwór należy opryskiwać bezpośrednio na skupiska 
i gniazda ptaszyńca.

Skupisk ptaszyńca należy szukać w budkach lęgowych, 
gniazdach, dolnych powierzchniach rusztów, 
w szczelinach klatek, wewnątrz elementów 
profilowanych, powierzchniach karminików, na pasach 
transmisyjnych oraz w miejscach nagromadzenia 
się brudu i kurzu. 

RM OFF działa kontaktowo rozpuszczając powłokę 
hitynową roztocza co prowadzi do pochłaniania duzej 
ilosci wody w efekcie czego jego ciało pęka.

Po kilku minutach po oprysku widoczny jest efekt 
działania RM OFF w postaci ściekającej 
charakterystycznej zielonej mazi. 
Nie wymaga spłukiwania, pozostałości nie wpływają 
na powierzchnię klatek ani na kondycję kur.

Częstotliwość stosowania
Pierwszy oprysk należy powtórzyć po 6-7 dniach zgodnie 
z cyklem rozrodczym ptaszyńca kurzego. 

Długość cyklu zależy od temperatury na obiekcie. 

Kolejny oprysk można wykonać po miesiącu jeśli jego 
populacja będzie stawała sie uciążliwa dla procesu 
produkcyjnego. 

Opryski przeprowadzać najlepiej wieczorem lub w nocy. 
Stosowac dodatkowe oświetlenie (latarki) w celu 
lokalizacji skupisk ptaszyńca.



Kontrola ptaszyńca kurzego
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Informacje podstawowe
MISTRAL Layer jest specjalistycznym preparatem 
w postaci proszku do stosowania na mokro i na sucho 
na fermach niosek towarowych i reprodukcyjnych 
zainfestowanych ptaszyncem kurzym.

Preparat jest naturalnym i bezpiecznym produktem 
(ziemia okrzemkowa, algi, olejki eteryczne)  

MISTRAL Layer działa 2-drogowo:
- poprzez unieruchomienie ptaszyńca (blokuje stawy) 
- poprzez zasuszenie (działanie higroskopijne)

Aplikacja wyłącznie przy użyciu specjalnych maszyn 
do oprysku i rozpylania.

MISTRAL Layer znacznie poprawia higienę obiektów 
i otoczenia zwierząt poprzez redukcję wilgoci i odorów. 
Suche powierzchnie stają się mniej korzystnym 
środowiskiem dla larw i owadów. Następuje 
zahamowanie rozwoju drobnoustrójów i pasożytów.

Pozytywny wpływ preparatu MISTRAL wyraźnie 
poprawia dobrostan i wyniki produkcyjne.

Częstotliwość stosowania
Stosować po zbiorze jaj i najlepiej na koniec dnia.
Uruchomić i wyczyścić taśmę do jaj po aplikacji.

Aplikacja fermy 25 000 niosek zajmuje tylko 2 godziny.

Mistral może być stosowany na pustych umytych 
obiektach oraz w trakcie produkcji.

Zabieg na mokro
- od 15 do 20 kg preparatu Mistral w 100 litrach wody
- mieszaninę można wzmocnić poprzez dodanie RM OFF
- w ilości 5-10 litrów na 100 litrów mieszaniny.

Zabieg na sucho
- opylanie (nadmuch) czystym preparatem

Wydajność około 3 gram na nioskę tj. 75 kg preparatu 
MISTRAL Layer na 25 tys. kur niosek (chów klatkowy).

Wszystkie zabiegi należy wykonywać w 2-3 cyklach 
co 6-7 dni.

Możliwość wypożyczenia maszyny do aplikacji 
na sucho i na mokro


