MOUCHY VE VAŠICH STÁJÍCH? OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ NABÍZÍ:

FLY BAIT MILK
GRANULOVANÁ INSEKTICIDNÍ NÁSTRAHA PROTI MOUCHÁM

CHARAKTERISTIKA
Granulovaná insekticidní nástraha proti dospělcům mouchy domácí a dalším druhům much,
které jsou lákány vůní mléka. Přípravek obsahuje složku, která je výrazně hořká pro člověka
a savce, což snižuje riziko jeho náhodného pozření.

SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
Imidacloprid 0,5 g ve 100 g přípravku

REGISTRACE
Číslo oznámení CZ: MZDR 45067/2011/SOZ

POUŽITÍ
Přípravek lze aplikovat dvojím způsobem:
1. Ve formě nátěru aplikujte přípravek následujícím způsobem: 200 g granulí smíchejte se
150 ml vody, dobře promíchejte a nechte asi 15 minut stát a znovu promíchejte. Pak nanášejte štětcem na nepórezní povrchy, na místa, kde se mouchy nejčastěji zdržují a kde odpočívají
(zárubně dveří, trámy, ohradníky ve stájích, strop apod.)
2. Bez dalších úprav, v podobě, jaké byla dodána. Nástrahu položte ve vodorovné poloze na místě nejčastějšího výskytu much. V tomto případě dávkujte 200 g granulí na 100 m2 podlahové
plochy. Mírné zvlhčení granulí zvyšuje účinnost.

VÝHODY
Podle stanoviska číslo 7/2012 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Obsahuje složky lákající mouchy k nástraze
• Specifická a rychlá účinnost i proti dospělým mouchám rezistentním
proti kontaktním insekticidům aplikovaným postřikem
• Přípravek je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí
• Kromě nátěru lze také využít aplikaci postřikem

BALENÍ / DOSTUPNOST
0,5 kg / U vašich distributorů přípravků na ochranu rostlin a DDD produktů
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Jednoduše. Spolehlivě. Úsporně.

Aleš Urbánek • ales.urbanek@agrovita.cz • tel: +420 602 517 772

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

MÁTE PROBLÉM S OBTÍŽNÝM HMYZEM? PRO KOMUNÁLNÍ HYGIENU VÁM NABÍZÍME ŘEŠENÍ:

VIKTORY CE

INSEKTICIDNÍ POSTŘIK PROTI ŠIROKÉMU SPEKTRU HMYZU
CHARAKTERISTIKA

VÝHODY

Emulgovatelný insekticidní koncentrát, určený k naředění vodou a k aplikaci ve
formě postřiků, proti dospělým komárům, mouchám a proti všem vývojovým stádiím švábů, rusů a štěnic.

SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
Ve 100 g přípravku: cypermetrin 8 g, tetrametrin 2 g, piperonyl butoxid 10 g

REGISTRACE
číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ

POUŽITÍ
Pro aplikaci proti dospělým komárům a mouchám, do velikosti mouchy domácí,
přípravek nařeďte vodou na 2–4% emulzi (tj. přidejte 20–40 ml přípravku do každého litru vody v postřikovači). Proti větším druhům much a proti všem vývojovým
stádiím švábů, rusů a štěnic, nařeďte vodou na 4–8% emulzi (tj. přidejte 40–80
ml přípravku do každého litru vody v postřikovači). V obou případech emulzi důkladně protřepejte a aplikujte tlakovým postřikovačem.
Aplikace ve formě aerosolů:
1) Pro vnitřní prostory: 5% pracovní směs aplikujte ve formě ULV nebo horkého aerosolu v dávce 50 ml směsi na 1000 m3 ošetřeného prostoru proti mouše domácí
nebo jako prostředek k vypuzení rusů a švábů z úkrytů po provedeném postřiku.
2) Pro venkovní prostory v lužních lesích s vysokým výskytem dospělých komárů: 7%
pracovní směs aplikujte ve formě ULV nebo horkého aerosolu v dávce 1,2 l směsi
na 1 ha plochy. Při vyšší hustotě keřů a bylinného porostu lze dávku zvýšit až na
2 l/ha. Aerosol aaplikujte ve směru mírného větru, nejlépe v pozdním odpoledni,
večer nebo časně ráno do okrajů lesů, odkud komáři naletují do přiléhající obce.
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Podle stanoviska číslo 7/2012 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.
• Účinný na široké spektrum létajícího i lezoucího
cího hmyzu
• Rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt
• Možno použít ve vnitřních i navazujících
venkovních prostorech (pergoly, rampy, atd.)
.)
• Vysoce účinný i na rezistentní štěnice,
pokud jsou postřikem přímo zasaženy
• Využití také proti dospělým komárům
ve formě aerosolů - oblasti lužních lesů,
situace po povodních, záplavách atd.

BALENÍ / DOSTUPNOST
1 l / U vašich distributorů přípravků
na ochranu rostlin a DDD produktů

Jednoduše. Spolehlivě. Úsporně.

Aleš Urbánek • ales.urbanek@agrovita.cz • tel: +420 602 517 772

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

