Eporal Fly Bait®
Νέο εντομοκτόνο για την
καταπολέμση της οικιακής
μύγας σε αγροκτηνοτροφικές
εγκταστάσεις.

Το Eporal Fly Bait® περιέχει τη δραστική ουσία imidacloprid (9,99%) και το
προσελκυστικό muscalure (0.085). Είναι εγκεκριμένο για επαγγελματίες χρήστες
για χρήση εσωτερικά σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και γενικά σε
οποιονδήποτε χώρο που σταυλίζονται ζώα για την καταπολέμηση της
οικιακής μύγας.

Η οικιακή μύγα (Musca domestica)
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα των ζώων στις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και μπορεί να προκαλέσει
μια σειρά από προβλήματα όπως:
• Χρόνιο στρες στα ζώα το οποίο έχει
άμεση επίπτωση στην παραγωγικότητά τους
• Είναι φορείς ιών, βακτηρίων τα οποία
μπορεί να προσβάλουν τα ζώα και να
μεταδώσουν ασθένειες
• Αποτελούν όχληση για τον εργαζόμενο
στην εγκατάσταση αλλά και για τον
υπόλοιπο πληθυσμό

Πλεονεκτήματα
του Eporal Fly Bait®
• Γρήγορη κατάρριψη των μυγών
• Μεγάλη διάρκεια δράσης,
έως και 8 εβδομάδες.
• Η εφαρμογή μπορεί να γίνει
παρουσία ζώων (χωρίς να έρχονται
σε επαφή με το διάλυμα).
• Εύκολο στην προετοιμασία,
εύκολο στη χρήση
• Δε λερώνει τις επιφάνειες

Στόχος

Οικιακή (Musca domestica) - Ακμαία

Πεδίο εφαρμογής

Αγροκτηνοτροφικές μονάδες - Εσωτερικοί
χώροι

Δόση και συχνότητα

250 γρ. δολώματος σε 200 κ.εκ. ζεστό νερό
.
Για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. αναμίξτε 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό
νερό και εφαρμόστε επάνω σε ένα ξεχωριστό υλικό (π.χ. φύλλα χαρτονιού)
συνολικής επιφάνειας 2 τ.μ.
Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από κατ' ελάχιστο 28 ημέρες αλλά
δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο από 5 φορές σε μία περίοδο 12 μηνών.

Μέθοδος εφαρμογής

Επίστρωση επιφανειών με το διαλυμένο σκεύασμα.
Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε
επιφάνειες από κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή σε υφάσματα. Οι
επιστρωμένες επιφάνειες αναρτώνται σε σημεία - περιοχές όπου οι μύγες
τείνουν να συγκεντρώνονται. Οι εφαρμογές πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο
τρόπο στον χώρο ώστε να καλύπτουν μια συνολική επιφάνεια 2 τ.μ για
επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία των
ζώων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται σε επαφή με το διάλυμα.

Κατηγορία χρηστών

Επαγγελματίες χρήστες

Το Eporal Fly Bait® είναι σήμα κατατεθέν της BAYER.
Το Eporal Fly Bait® περιέχει imidacloprid/muscalure.
Αποκλειστική διάθεση στην Ελληνική αγορά:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 210 68 60 100, FAX: 210 68 60 200
www.pestcontrol.basf.gr

www.pestcontrol.basf.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις
προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

