
 

PŘÍPRAVKY NA HUBENÍ A KONTROLU VÝSKYTU HMYZU 

 

Mouchy a hmyz jsou přenašeči nákaz! 

1 moucha naklade za dobu životního cyklu 1000 vajíček  

Tento cyklus trvá přibližně 2 týdny  

Ve dvou týdne se z jedné mouchy narodí 1 000 much   

Těchto 1000 much naklade opět 1000 vajíček  

Za období 4 týdnů tak jedna moucha vyprodukuje neuvěřitelných 

1 000 000 much 

Pouze 15% veškeré populace much a hmyzu vidíme, tzn. to, 

co létá ve stáji.                                                                                

Zbývajících 85% je většinou pod rošty v rúzných vývojových 

fázích jako vajíčka, larvy nebo kokony.  

Pokud chcete zamezit výskytu much a hmyzu je nutno je, co 
nejvíce zničit ve vývojových stádiích pod rošty, v rozích, okolo 

stěn, spár a dalších míst, kde mohou být kladena vajíčka. 

Proti výskytu vajíček, larev, kokonů.                              

Na bázi aktivní látky cyromizinu, který narušuje vývoj a 

vývin larvy, a funguje jako regulátor růstu – dospělé mouchy 

prostě  nevyrostou.                                                       

MAGGOT DEATH PLUS                                   Balení: 7 kg                                                                                 

Polití – rozmíchat  250 g v 10 l vody = 10 m
2
                  

Postřik -  rozmíchat  250 g v 1 až 4  l vody = 10 m
2
                                                               

Posyp – nasypat  250 g / 10 m
2
 

PIT TREATMENT                                             Balení: 2 kg 

Vysoce koncentrovaný – pouze 1g na 1 m
2                                                                                              

Ekonomické použití.                                                           

Polití – rozmíchat 10 g v 10 l vody = 10 m
2
                  

Postřik -  rozmíchat 100 g ve 100  l vody = 100 m
2
                                                               

Posyp – nasypat 1 g / 1m
2
                                         

Aplikace:                                                                       

Mohou být aplikovány posypem nebo postřikem (politím) 

rozpuštěné v teplé /ne vařící/ vodě.                           

Nejlepší aplikace je politím (stačí rozpustit v konvi a 

aplikovat ručně).                                                      

Nejvhodnější období aplikace je cca za 2 dny po vyčištění 

stáje, polívejte v místech, kde může vtéci na místa, kde 

mouchy kladou vajíčka – tj. pod rošty, kolem stěn, kde jsou 

škvíry, dutiny, vyšší vrstva hnoje atd.                                                                     

Důležité je, aby se přípravek dostal na místo, kde 

mouchy pokládají vajíčka a také v daném množství.                                                                     

Doba působení 8 – 12 týdnů.                                        

Pokud je velký výskyt much – opakujte podruhé po 14 

dnech a pokud problém setrvává, ještě aplikujte třetí dávku 

po dalších 14 dnech.                                                        

Není nutná plošná aplikace                             

Proti výskytu dospělých much, komárů a hmyzu.          

Na bázi aktivní  látky azamethifos 

 

AZA FLY                                                           Balení: 2 kg 

Je ideální ve využití s přípravky Maggot Death nebo Pit 

Treatment. 

Nátěr - 500 g rozpustit v 500 ml teplé vody. Vystačí na 

plochu cca 400 m2                                                                         

Postřik - 500 g v 2,5 l teplé vody. Vystačí na cca 100m2 

plochy.     

Aplikace:                                                                          

Postřikem nebo nátěrem.                                                                            

Na místa, kde se mouchy a hmyz zdržují. 

K ošetření stáje stačí postřik nebo nátěr na cca 25% 

z celkové plochy  stáje. 

 Nejlepší výsledky jsou dosaženy, pokud je přípravek 

aplikován na mnoho menších ploch ve stáji – např. po 5 

m2 a třeba na 15 místech.                                                

Není nutná plošná aplikace. 

 

 

 


