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Účinné látky: prallethrin 0,18 g/100 g, 1R-trans-fenothrin 
0,18 g/100 g, Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 
z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium 
získaných pomocí superkri�ckého CO2 (znovu definovaný 
z pyrethrinů a pyrethroidů a Chrysanthemum cinerariae-
folium, ext.) 0,24 g/100 g, piperonyl butoxid 1,92 g/100 g

l obsahuje pyrethriny, prallethrin, 1R-trans-fenothrin, 
piperonyl butoxid a geraniol

l unikátní kombinace vysoce účinných látek
l vhodný pro každodenní použití 

l rozprašovač funguje v jakékoliv 
poloze, i dnem vzhůru

l nelepí srst

l tichá aplikace

l obsahuje filmotvorný polymer pro delší účinek

Nový insekticid pro koně Black Horse 

sprej doplňuje oblíbené přípravky Green 

repelent a Blue repelent .  Lze jej 

aplikovat přímo na srst a obsahuje vysoce 

účinnou kombinaci insekticidních látek a 

inhibitoru enzymů. Ochrání Vašeho koně 

před lezoucím i létajícím hmyzem - velmi 

rychlý účinek byl prokázán v řádu sekund 

(komáři) až desítek sekund (mouchy, rusi) 

po kontaktu.

APLIKACE PŘÍMO NA KONĚ NEBO NA MÍSTA 
VE STÁJI S HOJNÝM VÝSKYTEM HMYZU

               Způsob aplikace:  
Samotná aplikace přípravku Black Horse sprej je velmi 
snadná díky prak�ckému rozprašovači se systémem nezá-
vislým na orientaci lahve – nanesení aerosolu např. na břišní 
par�e je díky tomu hračkou. Přípravek nastříkejte rovnoměrně 

2ze vzdálenos� 20 až 30 cm; 5 vstřiků po 1 ml na 1 m . Možno 
aplikovat též jako nátěr. Vyvarujte se aplikaci přípravku do očí, 

Mgr. Denisa Stránská, jezdkyně stáje Bioveta, aplikuje přípravek 
Black Horse sprej koni Alexis

nozder, huby koně nebo na poraněná místa. Aplikaci lze zopakovat 
podle potřeby. V období vysoké ak�vity hmyzu se doporučuje aplikovat 
vícekrát za den.
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Insekticidní přípravek s aplikací na koně

jsme podrobili důkladným 
testům. Výsledky jsou velmi
přesvědčivé. 

Sor�ment repelentních přípravků Green a Blue 
nedávno doplnila novinka – insek�cid Black Horse 
aplikovatelný přímo na koňskou srst. Kombinace 
účinných insek�cidních látek a inhibitoru enzymů 
představuje nejnovější zbraň v boji s nájezdy ob�žného 
hmyzu. Účinnost byla prověřena u několika druhů 
lezoucího a létajícího hmyzu – zvláště na neporézních 
površích dochází k usmrcení během několika sekund 
(např. komáři) až desítek sekund (např. mouchy, rusi) 
od kontaktu. Velmi rychlou neutralizaci hmyzu, tzv. 
knock-down efekt, ostatně potvrdily též studie Státního 
zdravotního ústavu. Níže uvedené grafy ukazují razantní 
nástup knock-down efektu.

Infekční anemie koní
 Viry Západonilská horečka
  

Anaplasmóza, ehrlichióza
 Bakterie Borrelióza
  

Onchocerkóza
 Hlís�   Habronematóza („letní rána“)

V okolí sliznic a otevřených ran přípravek nanášejte opatrně pomocí 
měkkého hadříku či houbičky a používejte ochranné rukavice.

Důležitost ochrany koní před hmyzem je především v teplém období 
roku neoddiskutovatelná. Kůň obtěžovaný mouchami, komáry aj. 
je stresovaný, psychická nepohoda se pak může projevit např. horší 
výkonnos� a ovladatelnos�. U jedinců se sklony k hypersenzi�vitě 
je hmyz rizikovým faktorem pro vznik problema�ckých derma��d 
a běžně pak dalším drážděním přispívá k jejich nesnadnému léčení 
a vleklému průběhu. Navíc působí jako parazit (např. bodalka, ovád, 
střeček, klíště, všenka) a často slouží jako přenašeč jiných parazitů 
či původců virových, bakteriálních a protozoárních onemocnění.

Babesióza
 Prvoci Theilerióza
  

Samotná aplikace přípravku Black Horse je velmi snadná díky 
prak�ckému rozprašovači se systémem nezávislým na orientaci lahve – 
nanesení aerosolu např. na břišní par�e je díky tomu hračkou.
Jako rozpouštědlo byl zvolen líh, výpary vznikající při zasychání roztoku 
proto nenavozují tak intenzivní nepříjemný pocit jako třeba u výrobků 
na bázi parafinových sloučenin. Složení výrobku zahrnuje též látky 
zvyšující přilnavost k srs�, aby si Váš kůň mohl vyjížďku naplno užívat 
ještě déle bez zbytečného rozptylování. Hlavním omezením je z tohoto 
hlediska nutnost vyvarovat se toho, aby kůň po aplikaci přípravku 
plaval či brodil se ve vodě vzhledem k tomu, že přípravek nesvědčí 
rybám a jiným vodním organismům.

Tabulka: Příklady onemocnění koní přenášených hmyzem

Účinnost přípravku 
Black Horse 
na komáry
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Účinnost přípravku 
Black Horse 
na mouchy 
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Účinnost přípravku 
Black Horse 
na rusy 

Vyzkoušejte ho u svých koní i Vy!

srovnávací testy repelentního účinku – 
na ruku ošetřenou přípravkem Black 
Horse sprej komáři nesedají, při 
náhodném kontaktu jsou usmrceni 
během několika sekund

test toxicity povrchu ošetřeného 
přípravkem BLACK HORSE sprej – 
přípravek usmrtí rusy do 60 sekund
od kontaktu



Záleží pouze na Vás, Záleží pouze na Vás, 

který si vyberetekterý si vyberete

Záleží pouze na Vás, 

který si vyberete

nn Repelentní účinek rostlinných silic 

nn Nutnost častější aplikace obzvláště v období vysoké 

nn Zanedbatelná toxicita pro koně, chovatele i životní 

nn Příjemná vůně, výborná snášenlivost

nn Neslepuje srst

nn Vyroben z přírodních látek – minimální zátěž 

n Repelentní účinek rostlinných silic 
bez přidané chemie, síla přírody

n Nutnost častější aplikace obzvláště v období vysoké 
aktivity hmyzu (v porovnání s Black Horse sprej)

n Zanedbatelná toxicita pro koně, chovatele i životní 
prostředí – obsahuje bioadhezivní látky

n Příjemná vůně, výborná snášenlivost

n Neslepuje srst

GREEN repelent
k aplikaci přímo na koně

n Vyroben z přírodních látek – minimální zátěž 
pro životní prostředí

nn Dobrá snášenlivost, dermatologicky testováno

nn Neslepuje srst

nn Kombinace syntetických látek a přírodních silic 

nn Obsahuje osvědčené a léty prověřené repelentní látky

nn Odpuzuje i hubí hmyz

nn Příjemná vůně

n Obsahuje bioadhezivní látky

n Dobrá snášenlivost, dermatologicky testováno

n Neslepuje srst

n Kombinace syntetických látek a přírodních silic 
pro zvýšený repelentní účinek.  

n Obsahuje osvědčené a léty prověřené repelentní látky

n Odpuzuje i hubí hmyz

BLUE repelent 
k aplikaci přímo na koně

n Střednědobý účinek (v porovnání s Black Horse sprej)

n Příjemná vůně

nn Velmi silný insekticidní i repelentní účinek, Velmi silný insekticidní i repelentní účinek, 

nn Neslepuje srstNeslepuje srst

nn Pečlivě odladěné složení na bázi syntetických látek Pečlivě odladěné složení na bázi syntetických látek 

nn Moderní aplikátor s tichým chodem, funkční ve všech Moderní aplikátor s tichým chodem, funkční ve všech 

nn Rychlý a nekompromisní účinek na všechny druhy hmyzuRychlý a nekompromisní účinek na všechny druhy hmyzu

nn Vhodný i k sanaci stájí a okolí koněVhodný i k sanaci stájí a okolí koně

nn Obsahuje bioadhezivní polymer k prodloužení účinkuObsahuje bioadhezivní polymer k prodloužení účinku

n Velmi silný insekticidní i repelentní účinek, 
odpudí i zneškodní létající i lezoucí hmyz

n Neslepuje srst

n Pečlivě odladěné složení na bázi syntetických látek 
pro dlouhodobý účinek

n Moderní aplikátor s tichým chodem, funkční ve všech 
polohách – i dnem vzhůru

n Rychlý a nekompromisní účinek na všechny druhy hmyzu

k aplikaci přímo na koně

n Vhodný i k sanaci stájí a okolí koně

BLACK HORSE sprej 

n Obsahuje bioadhezivní polymer k prodloužení účinku
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