
Додатоiс 1

до ресстраl(itiного посвiд,lелtгlя АВ-081 87-04- 1 8

? r, 1 1. 2{}1ý

KtlpoтKa ха p:r ктери c,I,IIKa продукlу

1. I{азва
Кобацин
2. Ск"rlад
] мл rтiститБ дiючi речовr,lflIr (у хелатlli,l'л t],lopпli сукцlл1-1а:гу):

tсобальт - 0,4 мг:
цинк - 0,8 мг;
герп.tапiй - 0,0В мг,

l]oпob.riircgi реLIовини: бурштинова кислота, вода ви с0 коо чI{ tцс,н0.

3. Фарпrаuевтичнд форшrа
Роз.lин для шерореrБного застосyваЕня,
.1. Фарпlаколоl,i.lнi вла cTprBclcTi
J(опrбiнована Mitrep&чbнa KopN{oBa добавка. ессенцiаlьнi елеьлелtти якоi: кtiбаль,г. циIлк та

германiй знfl,хOдffгLся в {lopMi с}rкt{ина.тiв, котриl,t хараrкr:ер,ний висоltl-tт1 piBeHb бitr"тогiчrtоТ

доступностi.
Itобальт. як додаткова мilсроелеь.tенr:rа добавка, стид.{улк)с зрOстання яйцеr:осностi - -

бджсlломатки - до i97o поiлад норму зви.IаЙнсlго розгlлоду, забезпечус збiлъшетллля кirъкостi бд:тtiл

(до 30%) та активiзуе i.x жtrттевi функuii.
I_{инк бере участь в обьлiнi нуклеiнсrвих Itl{cjlol, i синт,езi бiлкiв. Бlнучи пов'язанип,t з дiсrо

фермен,т,iв. горшtонiв та часткOво вiтал.tillitз- BiH зriаrrLIо вllJIивас на ocнOBlti життсвi проt-tеси:

розтl{1.Iоження, росту i розвtлтку сrргаrti:lr.tу бдтiiл та ix вуглевол,невого i ешергет1,1.1ного обл,riну.

I'ерманiй. як сильниli аtттиоксI,Iдант, с}IрI.1яс вt{веденню з сlрганiзп,tу r:сlксинiв i t,лiвелюе

негативпий BIIJTrIB dlaKTopiB зoBtlillltlt,сl1,o середOвиrца, BiH вtlлtlлiс: широкиL{ спектро1,1 бiологiчrrоi
дii, запобiгас старiнню i загlлбе;ti ttлiтr.rн оргаt,iiзьл.ч. Ilей елеhlеt{т вiдilрас вахшиву роль у
форшлуваннi резистеtл,гtлостi в оргаrriзплi i зда:гнttл-i профiлактуват}.l ве.тtикиii спектlэ захворrовань.

Сумарне по€]дI{а}{ня дiсвостi I{T.lx трьох BaiK.lIiBиx MiKpoe.Teп,reHTiB, явjIяс,I,ься сильнIlI\{

активатором розвитку бдясолl,tних сir,tсй, стиN,Iуjlюс репр(lдуIiтивнi, футIiсцil,о ма:гок, пiдвrtшlу,с

pe:]plcTeнTl{icTb бдяtiл до iнфекцil:Iних захворIовань. подовiкус перiод бугrя ptrбo.ItIx бд;tiл та ii
працездатностi, 'ГакиI,1 чLIном, п.рI{скорl0€-lься оп,гирtlt-пьlllтй розвI,iток бджолиtтлiх сirtсй. а iх
прод}ктивrliсть вiрогiдllо збiлъш},сться.

5. К.тiнiчlлi особлнвостi
5.1 Вид тварин
Бджоли.
5.2 ПоказанItfI до застосуваItнrI
К<lбацIl н виItористotsуIоть :

_ назеснi. для с;табких i серслнiх за оlulою бдiксlлигlих ci1.1eIi з },IеToIо оп,гилtiзацii i ttрltскореltня
j,хнього розвIlтку ло перiолу повноцiншого взяткуl

- в першiй по.ltоtлинi лiта" для си,цьно розвинспI-{х бдiкtlлtтних сiпtей" з ]\,leToIo створегlнrt
вi,:Iводкiв;

- в I]ролOвж лlэугоТ полови],iI{ -,tiTa, д,пя лiл,lритi-tклt яЙценосностi бдittоломаткп i силтz

блrколин,их сiтrлей.

5.3 ПротIlпоказанIlfl
Нс вItяв,,lенi.

5.4 Особлпвi застереженнfi при BlrKoplrcTallHi
}--Iеобхiдно дотри},Iуватfi сь рекоменlIоваIl0г0 jtо:tування.

5.5 BllKoplIcTaHIlя пijl час вагiгшостi, лаltтацii
Не стос},стьея.
5.6 IJзаспrодiя з iHrrtttMIl засобапllr та iншli форпrrl взаспrодiТ

Неплас.

5.7 Способи введенýя l кlлькIсть j(ля тварIIи рlзноr,о BlKy
Моiкл ивий осад ! Перед застос}тан няNl п репарат енергi йн о стрl,тпують !

.(



[1ро;ltlвlксння додат,ку 1

до реестрацiтlного посвiдченttя AB-08'I 87-04-1 В

? 7. 1 ?, ?*r*

Кобацин в lсiлtькостi 5.0 мл розчину додаIот]: до 1,0 л теплOго (30 -35 ОС) цукрtlвого сliрог{у
(во.ша-цукор у спiввiлпошеlлнi I:1) та rобре зплiшують. Таку g)цriш сliропу, lз Ki.ll,bKocTi 500 Mr на

бдхtсrлосiм'tо, згодов)tоть З-5 разiв lз iнr.,ервалсlьт в 3*5 ,:Iltitз.

5. 8 IIереаозування (симпr,ом и, rлевiдкл аднi зirходl,t, антшлотtл)

Необкiднсl дотримуватись реко},Iендованог0 j(озування. При одночасltому виксlрttс,гаttнi з

профiлактичною або лiкува;]ьноiо I\.{етс)ю такоя( i iнших харчових доба,вок. або солеЙ iншltх
п.riкроелеrtентiв, пот,рiбно контролIовати 1х скllад з ме,l'ою унI{кнення гiпервiтатrriнсlзilз.

5.9 Спецiа.rьнi застсреiл{еtlня для tlсiб i обс"rlу,l овукlч()г(} lIepcolIn";ly

Немас.
б. Фарпrачевтlл,lнi особливостi
6,1 TepMiH прtлдатностi
?4 мiсяцi.
(1.2 О соб лurвi захtlдIл зберiган ня
В затеittненому примiщеннi прлt Te\{пepaTypi вiд 5 ОС до 25 uC,

6.3 IIрирода i склад KoHTetiHepa первIlшного пакуваIIfiя
Полiплернi чи склянi не прозOрi флакtlнlt ll,cl 10,50 i 100 N{jt; /ll]огоlэлсlвi (з дозатсlрсlilt)

пластиковi контейнерн, по 500 i i000 пr.,l,

6.4 Особ.ryлlвi заходlr безrтекrr пrrи lloвOлxrerrIli з пeI]}lKOprlc,I,ill{Il]lt l]репаI}атопr або iз iiогtl
заJIIлlIIка}t!I

HeBttKopttcr:aHtrй продукт або його заrlишIки \{ак)ть бути 1.ги:riз<lв:lнi згiltно чинн!н вlI\,1ог.

Назва i мiсцезнаходженЕя I}ласýика ресстраuiйного посвiдчення
ТоВ "БРоВАФАРI\4А"
б-р Незалежностi 18-а, м, Бровари, КиТвсьtса обл,, 07400. Украiна
8. Назва i пriсцезнаходrкепня влtробпик:а
тов "БровАФАрмА"
б-lэ Незалетсrtостi 18-а, b.l,, Броварl.r, КиТвсьltа обл,, 07400. Ylcpaitla
9. 1{одатltова iнфорпtаrtiя


