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Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed
każdym użyciem należy zapoznać się z treścią
etykiety produktu.
Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
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// Specjalnie przygotowany do zwalczania much
// Skuteczny na różnych powierzchniach
// Łatwy i szybki w stosowaniu
// Działa w różnych zakresach temperatur

Przynęta do zwalczania much w różnych obiektach,
a w szczególności w budynkach inwentarskich
Produkt specjalnie przygotowany
do zwalczania much

Działa w różnych zakresach
temperatur

Zawiera specjalną kombinację składników atrakcyjnych
dla much i powodujących lepsze pobieranie produktu.
Zawartość cukru w formulacji dodatkowo zwiększa atrakcyjność produktu dla owadów. Zawiera również Bitrex,
który ze względu na gorzki smak zabezpiecza przed przypadkowym spożyciem przez ludzi i zwierzęta. Produkt
wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.

Latem w budynkach inwentarskich panują dosyć wysokie
temperatury sięgające 30-35°C.
Produkt QuickBayt, odpowiednio zastosowany, działa
nawet w takich temperaturach. Jest również skuteczny
w niskich temperaturach wczesną wiosną.

Skuteczny produkt na różnych
powierzchniach
QuickBayt można stosować w różnych obiektach gospodarczych – oborach, chlewniach, stajniach, kurnikach oraz
wszędzie tam, gdzie muchy są problemem. Może być stosowany w postaci rozcieńczonej na specjalnie przygotowane kartony, które należy zawieszać lub położyć w miejscach gromadzenia się much (parapety, ściany, ramy
okienne, filary). Można go też wysypywać na specjalnie
przygotowane tacki plastikowe bądź kartonowe.

Łatwy i szybki w stosowaniu
Produkt jest gotowy do użycia, można go stosować na
dwa różne sposoby – wykładając granulat na pułapkę,
a następnie na powierzchniach, na których muchy chętnie przesiadują bądź malować specjalnie przygotowane
płyty gotową, gęsta zawiesiną. Sposób użycia można
dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

Muchy należy zacząć
zwalczać wczesną
wiosną, gdy tylko
zaczną się pojawiać.
Ograniczy to rozwój
dużej populacji
owadów w obiekcie.

Zwalczanie much to konieczność
Coraz większe potrzeby żywnościowe świata powodują,
że hodowla zwierząt jest prowadzona na coraz większą
skalę. Jednym z następstw są pojawiające się problemy
zdrowotne zwierząt, które przynoszą coraz częściej
poważne, negatywne skutki dla opłacalności i wielkości
produkcji. Działania zapobiegające chorobom i ich przenoszeniu nabierają zatem większego znaczenia. Sprawa
higieny w stajniach, oborach, chlewniach wysuwa się na
pierwszy plan. Fachowcy konsekwentnie zwracają uwagę
na fakt, że bez wysokiego poziomu higieny niemożliwe
jest osiągnięcie dużej wydajności produkcji zwierzęcej.
Owady – szkodniki, a w szczególności muchy, stanowią
niedające się przewidzieć ryzyko i zagrożenie dla całego
pogłowia zwierząt. Są nosicielami wielu chorób mogących przynieść ogromne szkody w produkcji.

Substancja czynna produktu
QuickBayt
QuickBayt zawiera imidachlopryd – substancję czynną
z grupy chloronikotynili (neonikotynoidów).
Uwaga! Ze względu na powszechne stosowanie w produktach do zwalczania much substancji aktywnych z grupy
neonikotynoidów należy stosować strategię zapobiegającą
budowaniu odporności. W przypadku wcześniejszego stosowania innych produktów z substancją czynną z tej grupy
i ograniczenia ich działania należy zastosować produkt
zawierający substancję aktywną z innej grupy chemicznej,
np. pyretroid (produkt K-Othrine 2,5 Flow).

Jak zastosować metodę malowania?
// D
 o malowania należy używać ok. 50 g produktu na
25 m² wybranej powierzchni.
// D
 o produktu QuickBayt należy dodać odpowiednią
ilość ciepłej wody (w proporcji ok. 35 ml wody na 50 g
produktu) i dokładnie wymieszać.
// P
 ozostawić na ok. 15 minut, aż powstanie pasta o konsystencji wygodnej do malowania. Produkt nakładać
pędzlem lub wałkiem na wybrane powierzchnie.
// P
 owierzchnie pomalowane produktem zawieszać lub
umieszczać w miejscach, na których gromadzą się
muchy (tj. ściany, słupy, filary, ramy okienne itp.).

Każdy obiekt, w którym zwalczane są szkodniki – również muchy – powinien mieć założony specjalny dziennik,
gdzie zapisywane będą wszelkie zabiegi i użyte produkty
zwalczające muchy. Pozwoli to na skuteczne prowadzenie walki z tymi uciążliwymi owadami i ograniczenie
powstawania odporności.

// T
 ak stosowany produkt QuickBayt może być skuteczny
do 8 tygodni. Po tym okresie zabieg należy powtarzać,
również wtedy, gdy w obiekcie jest niewiele much.

Produkt QuickBayt zawiera imidachlopryd w ilości
5 g/kg.

QuickBayt można stosować w obecności zwierząt, ale
w miejscach dla nich niedostępnych.

QuickBayt do rozsypywania
i malowania

Produkt QuickBayt ma mocny czerwony kolor, który
zwiększa jego atrakcyjność dla much, ale może pozostawiać czerwone ślady na ścianach. Najlepiej malować
specjalnie przygotowane płyty kartonowe, drewniane lub
plastikowe i wieszać je tam, gdzie jest dużo much.

Produkt można stosować na dwa sposoby:
// g
 ranulat umieścić bezpośrednio w pułapce (np. w formie
płaskiego naczynia), tak, aby granulki leżały blisko siebie
i postawić na poziomej powierzchni tam, gdzie muchy
chętnie siadają (parapety, gzymsy, półki, podłogi);
// r ozpuścić w ciepłej wodzie, przygotowując „papkę” do
malowania i nanosić pędzlem lub wałkiem malarskim
na wybrane powierzchnie.

Jak zastosować metodę rozsypywania?
// N
 ależy użyć ok. 100 g produktu QuickBayt na każde
50 m2 zabezpieczanego budynku.
// N
 ajlepsze efekty osiąga się, wykładając produkt w wielu
miejscach, wysypując granulki na płaskie naczynia, jak
podstawki pod kwiatki, spodeczki, pokrywki od plastikowych wiader, regularnie delikatnie zwilżając produkt
wodą (raz na dzień), ponieważ muchy preferują pokarm
wilgotny, płynny.
// Q
 uickBayt należy regularnie uzupełniać lub wymieniać, np. jeśli zostanie pokryty warstwą kurzu
i brudu, stając się niedostępnym dla much,
lub kiedy zostanie przez muchy zjedzony.

// N
 ależy pamiętać o regularnym zraszaniu takich po
wierzchni, ponieważ muchy preferują pokarm wilgotny,
płynny.

Nie należy stosować produktu w miejscach, gdzie występują przeciągi.

