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BANDIT

Super 10 EW

biocidní přípravek pro profesionální použití

Pyrethroidní insekticid, který se vyznačuje nízkou toxicitou vůči savcům a vysokou účinností proti široké škále hmyzích škůdců. Přípravek je účinný při nízkých
dávkách a jeho účinnost trvá déle než u běžně používaných standardních
přípravků. Hubí rovněž hmyzí druhy, které se staly rezistentními k organofosfátům
nebo organochloridům. Zasahuje téměř všechna pohybová vývojová stádia,
především larvy a vykazuje rovněž významnou protipožerovou účinnost. Účinná
látka působí na škůdce dotykově a požerově, nástup účinnosti při zasažení
hmyzu je rychlý. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící
druhy ke kontaktu s účinnou látkou.

PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Obtížný hmyz:
švábovití, včetně dvoukřídlého a mravenců, mouchy, komáři atd.

Skladištní škůdci:
přípravek spolehlivě hubí všechna pohybová stadia skladištních škůdců s vyjímkou roztočů, kde je účinnost pouze
částečná. Není účinný na vajíčka a kukly. Hubí dospělce a larvální stadia brouků (Sitophilus, Tribolium Gnathocerus,
Tenebrio, Oryzaephilus, Crytolestex, Stegobium a další), zavíječe (Ephestia a Plodia).

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Při slabém zamoření:
40 ml přípravku na 5 litrů vody a plochu 100 m2.

Při silném zamoření:
100 ml přípravku na 5 litrů vody a plochu 100 m2.

Larvicidní ošetření:
Komáři:
20 ml přípravku na 10 litrů vody.
Ošetřují se pouze znečištěné vody bez ryb a jiných
ných vodních živočichů.

Mouchy:
10 ml přípravku na 10 litrů vody.

KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Přípravek je určen na ochranu prázdných skladů, sil a provozoven pro sklado
skladování a zpracování obilí, surovin
n
h
a hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu před skladištními škůdci a ve veřejných
budovách, skládkách, restauracích, hotelích aj.
Bandit Super 10 EW lze použít v potravinářských provozech na základě povolení Ústavu pro státní kontrolu
u
veterinárních biopreparátů a léčiv pod číslem 2/2012 z 20.1. 2012.
Před použitím vždy důkladně pročtěte celý text etikety s návodem
na použití.
V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku
u dodavatele nebo na www.pelgar.cz

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz

www.pelgar.cz
Bandit je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.

INFORMACE
Na zadní straně lahve je nalepena skládanka
s celým zněním etikety.

BALENÍ:
Bandit super 10 EW se dodává v 1 litrových PET lahvích
(10 x 1 litr v přepravním kartonu).

