NA LARWY
Preparat do zwalczania larw owadów uci¹¿liwych
granulat rozpuszczalny w wodzie
Sk³ad:Cyromazyna SG 2%, Nr CAS 66215-27-8
Noœnik obojêtny 98%
Maggots nr. pozwolenia: 6065/15
Œrodki ostro¿noœci: Uwaga! Nie spo¿ywaæ.
Œrodek szkodliwy dla ludzi i zwierz¹t.
Spo¿ycie produktu mo¿e byæ szczególnie niebezpieczne dla prze¿uwaczy.
Przed rozpoczêciem stosowania preparatu zapoznaæ siê z treœci¹ etykiety i œciœle jej przestrzegaæ!
ZASTOSOWANIE: Œrodek przeznaczony jest do zwalczania larw owad uci¹¿liwych w chlewniach, kurnikach, stajniach,
oborach, cielêtnikach.
Preparat jest wskazany szczególnie tam, gdzie zawodz¹ tradycyjne œrodki owadobójcze.
SPOSÓB DZIA£ANIA: Œrodek o w³aœciwoœciach larwobójczych, który nie pozwala na przepoczwarzenie siê larw.
SPOSÓB U¯YCIA: Produkt nale¿y stosowaæ w odstêpach 6 tygodniowych. Równie¿ wtedy, gdy zwierzêta s¹ w boksach.
Dozowanie wynosi zawsze 250 g preparatu na 10m2 powierzchni objêtej dzia³aniem produtku suchego, którym posypujemy
powierzchniê, albo spryskujemy powierzchniê z opryskiwacza plecakowego wype³nionego produktem rozpuszczonym w 1-4 l
wody, ewentualnie polewamy powierzchniê produktem rozpuszczonym w 10 l wody.
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Jednoczesne u¿ycie insektycydu przeciw formom doros³ym pozwala
na wyd³u¿enie odstêpu czasu pomiêdzy kolejnym stosowaniem
produktu.
CHLEWNIE I OBORY - nale¿y stosowaæ produkt wzd³u¿ œcian, obok
i pod instalacjami, spryskuj¹c z opryskiwacza plecakowego lub
polewaj¹c z polewaczki, partie szerokoœci ok. 50 cm wzd³u¿ œcian, w
miejscu nagromadzonej podœció³ki. W przypadku odchodów p³ynnych,
produkt mo¿e byæ rozsypywany.
W pomieszczeniach z kana³ami odprowadzaj¹cymi obornik
i gnojowicê, preparat nale¿y stosowaæ na ca³ej powierzchni.
Korzystne jest zastosowanie produktu przed wprowadzeniem
zwierz¹t, po usuniêciu obornika lub po odprowadzeniu gnojówki.

KURNIKI - produkt nale¿y stosowaæ poprzez polewanie lub oprysk na such¹ œció³kê, w przypadku miejsc mocno
zawilgoconych (mokrych) produkt nale¿y stosowaæ na sucho. Produkt stosowaæ wzd³u¿ œcian, linii pojenia i karmienia.
Orientacyjna dawka na kurnik o powierzchni 1000m2 to 15 kg preparatu NA LARWY.

250 g preparatu NA LARWY
2
wystarcza na 10 m powierzchni
Zapraszamy na nasze strony internetowe:
www.DezynfekcjaChlewni.pl
www.DezynfekcjaKurnika.pl
www.ZwalczaniePleœniakowca.pl

