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DERMANYGUARD
BIO takarmány-kiegészítő itatófolyadék 

támogatja a madártetű atka elleni védekezést

Évente több mint 35 millió tojó- és szülőpárnál 
sikeresen alkalmazva 2006 óta.

Gyógynövényi összetevők, természetes megoldás 

Nincs szermaradvány tojásban, húsban

Telepi próbákkal alátámasztva

Nincs mellékhatása

Az állatok jólétének támogatása

ElőnyökElőnyök



DERMANYGUARD
BIO kiegészítő takarmány itatófolyadék

tyúk, galamb, díszmadár részére 

Kizárólagos importőr  
és forgalmazó: GARUDA TRADE KFT.
Származási ország: Franciaország

Iroda: 1136 Budapest, Tátra u. 24. II/2. 
Tel.: +36-30/506-3474• E-mail: garuda@garuda.hu 

Web: www.garuda.hu • FB: Garuda Vet

Használati utasítás: 
Tyúk: 0,75 liter/1000 liter ivóvízhez 7 napig. Ismétlés havonta 1 nap. 

  Súlyos fertőzöttség esetén sűrített itatás javasolt: 2 hetente 1 nap vagy hetente 1 nap ismételt itatás.
Galamb, díszmadár: 4 ml/liter 7 napig és kéthetente 1 nap emlékeztető itatás

Összetétel: 
• Természetes thyme, tansy növényi kivonatok; alkohol 13,7%

Hatásmechanizmus:
• A növényi összetevők megakadályozzák a madártetű atkák bejutását a tyúkokba. 
•  A DERMANYGUARD-dal kezelt tyúkok vérének íze és az emészthetőségi nehézsége miatt az atkák 

nem fogják szívni a tyúkok vérét. Ezáltal megtörik az atkák életciklusa. 
•  Fontos a rendszeres és gondos adagolás ahhoz, hogy megfelelő védettséget tudjon nyújtani a 

DERMANYGUARD itatófolyadék az állat szervezetére. 
•  A DERMANYGUARD nem inszekticid (rovarölő), és nincs közvetlen hatása az atkákra. Alkalmazása 

segít csökkenteni az atkaállományt, a termelők csökkenteni tudják a hagyományos kezelések 
gyakoriságát. 

Védekezés fázisai:
•  1 hét után: A készítmény hatására az atkák 

viselkedése megváltozik. Az atkák kijönnek a 
tyúkokból, elkezdenek új élelem forrás után 
nézni, ezáltal úgy tűnhet az atka populáció 
száma megnövekedett. Az éhező atkák egyre 
aktívabban fognak új lehetőséget keresni a 
táplálkozásra. 

•  1 hónap múlva: Az új élelem forrás hiányá-
ban az atkák csoportokba ülnek, aktivitásuk 
lecsökken. Az atkák pusztulását mutatja a 
csomópontoknál egyre nagyobb területen je-
lentkező szürkés-fehér porszerű képződmény, 
mely az elpusztult, elporladt atkák teteme. 

Gyakran pókhálószerű képződményeket figyel-
hetünk meg, mely egy póktól származik, ami az 
atkák természetes ellensége. Ez a pók atkákkal 
táplálkozik, jelenléte jelzi a DERMANYGUARD 
természetbarát tulajdonságát, hiszen sem a 
tyúkra, sem más élőlényekre nem gyakorol ne-
gatív hatást. 

•  2-3 hónap után: Az atkák elszáradási folyamata 
fokozódik. 

•  4-6 hónap után: Megfigyelhetjük, hogy az at-
kacsoportosulások még nagyobb mértékben 
porszerűvé válnak, nagy pókhálószerű képződ-
mények alakulnak ki.

Néhány fontos tudnivaló a termék hatékonysága érdekében:
•  Természetes viselkedése az atkáknak, hogy hullámszerűen táplálkoznak és szaporodnak. Így például 

a nyári nagy melegnek köszönhetően több atka jelenik meg. Ebben az esetben sűrített kezelés 
ajánlott (kéthetente 1 nap).

•  A DERMANYGUARD itatófolyadék kevésbé hatékony, ha a madaraknál betegség (vírus vagy baktéri-
umfertőzés) áll fenn, ebben az esetben a 7 napos itatást ismételni szükséges. 

•  Hatékonyság növelésére és májtámogatásra a Superliv májvédő és anyagcsere szabályzó készít-
mény alkalmazását ajánljuk a Dermanyguard alkalmazása előtt. 

•  Immungyenge állapot esetében a STRESROAK immunmodulátor és stresszcsökkentő folyadék 
alkalmazását ajánljuk.


