Biocid
ALBA®
LÉGYIRTÓSZER

Általános információk
Hatóanyag:

26 gr/liter Klotianidin

Engedély szám:

JÜ-13605-10/2014.

Csalétek:

0,5 gr/liter trikozén

Állag:

Sűrű folyadék

Szín:

Fehér

Szag:

Enyhe, jellegzetes

Eltarthatóság:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
tárolva a gyártástól számítva 5 évig használható fel.

Kiszerelés:

0,5 liter

Forgalmazási kategória

III. kategória

6-8 HÉT

A legyek nemcsak imágó formában, hanem a különböző fejlődési szakaszaikban is képesek jelentős károkat okozni.
A szemekben, sebeken, nyálkahártyákon gennyesztő, fertőző betegségeket okoznak.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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•

Új hatóanyagú, erős és
hatékony készítmény

•
•

Nincs rezisztencia

•

Azonnali és hosszantartó
hatás (6-8 hét)

Emésztési szerveken
keresztül és kontakt –
érintkezés útján is ható
készítmény

Alkalmazás kenőanyagként
500 ml Alba légyirtó szer egy 200 m2 alapterületű istálló kezelésére elegendő. A
légyirtó szert hígítás nélkül kell kikenni.
Lapos ecsettel 10 cm széles és 30 cm hosszú csíkokat (összesen kb. 60-at) kenjünk
a legyek kedvelt tartózkodási helyeire (pl.
gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre,
lámpatestekre, tartóoszlopokra, boxfalakra
stb. - kerülni szükséges az erősen pórózus
felületeket.), olyan magasságban, hogy a
haszonállatok ne érhessék el. Olyan helyeken, ahol nincs elegendő kenhető felület, illetve a felületek enyhe elszíneződése
sem engedhető meg, A5- ös méretű (kb.
20x15cm nagyságú) kartonlapok mindkét
oldalát kenjük be az irtószerrel összesen
kb. 60-at), majd ezeket függesszük fel a
mennyezetre, az állatoktól megfelelő távolságban. Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószer kikenését meg
kell ismételni. Hatástartóssága: 6-8 hét.
A legyek komoly problémát jelentenek a

meleg időszakokban. Közel 60 különböző
betegséget terjesztenek (vírusos, baktériumos, parazitikus), ezen felül pedig a
haszonállatokat folyamatosan zavarják. A
folyamatos stressz, negatív hatással van a
tejtermelésre és a súlygyarapodásra.
A legyek nemcsak imágó formában, hanem
a különböző fejlődési szakaszaikban is
képesek jelentős károkat okozni. A szemekben, sebeken, nyálkahártyákon gennyesztő, fertőző betegségeket okoznak.
Az Alba légyirtó szer a két hatóanyagának köszönhetően komplex hatást biztosít a házi és egyéb légyfajták ellen. A
cukrot és szexuális vágykeltőt tartalmazó
trikozén hatóanyag, az istállókban előforduló minden légyfajtát magához csalogat,
a klotianidin hatóanyag pedig az emésztési traktuson keresztül, valamint kontakt
módon bejutva a legyek szervezétébe,
mint érintő és gyomorméreg fejti ki hatását. Az Alba légyirtó szer, a kiemelkedően

hosszú 6-8 hetes tartamhatását, a hatóanyagainak igen lassú bomlási idejének
köszönheti.
A készítmény nagy előnye, hogy alkalmazásakor a haszonállatok az istállóban
maradhatnak, azonban meg kell bizonyosodni arról, hogy a kijuttatott készítményt
nem tudják elérni, illetve lenyalni.
Az irtószert az állatokra permetezni tilos!
Munka közben étkezni, dohányozni tilos! A
készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A
bőrre került irtószert bő, szappanos vízzel
azonnal mossuk le. Eredeti csomagolásban, jól szellőztetett, fagymentes helyen,
élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve,
gyermekektől elzárva tartandó.

Az ALBA® hosszantartó hatással rendelkezik.

®= Spiess-Urania Chemicals GmbH
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