
 
Zawiera feromony knura stymulujące odruchy rujowe u loch. Spray BOARBETTER służy do wykrywania 

rui u hodowlanych samic świń. Produkt ten opracowano w celu naśladowania trzech feromonów 

występujących naturalnie w ślinie knurów (chinolina, androstenon, androstenol). Zawiera roztwór 

trzech syntetycznych cząsteczek feromonów połączonych w unikalnej kombinacji, którą określa się 

jako Boar Saliva Analogue (BSA) – odpowiednik śliny knura (BSA jest substancją czynną BOARBETTER) 

i która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego albo patentu. Nie zawiera produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Feromony knura odpowiadają za ‘zapach knura’, więc produkt ten może zredukować 

potrzebę utrzymywania żywych knurów pomagających w wykrywaniu loch w rui. Badania 

laboratoryjne i terenowe potwierdziły, że połączenie składników BSA daje efekt synergistyczny. Ta 

innowacyjna kompozycja może zwiększać odruchy rozrodcze hodowlanych samic i pomagając osiągnąć 

maksymalną wydajność rozrodczą. SKŁAD: Feromony knura BSA* chinolina, androstenon, adrostenol 

...........................................0.0020%, substancje pomocnicze ..............................................................do 

100%. *Boar Saliva Analogue (odpowiednik śliny knura) – produkt objęty jest ochroną patentową przez 

jeden lub więcej patentów lub wniosków patentowych. Status sytuacji patentowej można sprawdzić 

na stronie https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip . ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY: W przypadku 

inhalacji, osobę należy wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, zastosować sztuczne 

oddychanie i wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skóra, umyć dokładnie wodą z mydłem. W 

przypadku kontaktu z oczami, należy je przepłukać ciepłą wodą przez rozchylenie powiek palcami, 

przez co najmniej 15 minut. Wezwać lekarza jeśli podrażnienie się utrzymuje. W przypadku spożycia, 

jeśli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą a następnie potem wypić świeżą wodę. Skontaktować 

się z lekarzem i pokazać ulotkę. Usuwanie odpadów Usuwać zgodnie z przepisami. Skontaktować się z 

licencjonowaną firmą odbierającą odpady. Nie wyrzucać do kanalizacji i do środowiska. Rozpryski 

pokryć absorbentem, który należy zebrać po osuszeniu. Spłukać miejsce rozlewu. Do utylizacji 

przechowywać w zamkniętych pojemnikach. SPOSÓB STOSOWANIA BOARBETTER może być stosowany 

bez knura, lub w połączeniu z knurem w celu zwiększenia ekspozycji na feromony. Dla osiągnięcia 

dobrych wyników należy zacząć stosować BOARBETTER od początku rui, zwykle od 3-4 dnia po 

odsadzeniu. Przed sprawdzeniem objawów rujowych rozpylić 4 ml BOARBETTER w jednym podaniu 

bezpośrednio na tarczę ryjową (kierując bezpośrednio w nozdrza). Zastosować ucisk na grzbiet, aby 

sprawdzić występowanie odruchu tolerancji. W przypadku stosowania tradycyjnej sztucznej 

inseminacji pokryć samice, jeśli wykazują odruch tolerancji, zgodnie z protokołem przyjętym na fermie. 

W przypadku stosowania pozaszyjkowej inseminacji (PCAI) loch, należy kryć 30-60 minut później, 

zgodnie z fermowym protokołem rozrodu PCAI. Jeśli locha nie jest w rui, postępowanie należy 

powtarzać codziennie aż do wystąpienia rui, zgodnie z protokołem przyjętym na fermie. Środki 

ostrożności: Należy stosować ochronne rękawice, ubranie ochronne, osłonę twarzy i oczu. Po każdym 

użyciu umyć ręce. PO KONTAKCIE ZE SKÓRA (lub włosami): usunąć/zdjąć natychmiast całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem. Przechowywanie: Przechowywać w 

temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Nie zamrażać. 461613 0620 D Wytwórca: 

VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois, 70200 LURE, FRANCE. 

https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip

