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Tradiční selektivní afi cid ve formě generátoru dýmu pro hubení 
mšic v uzavřených prostorech.

• Působí kontaktně a požerově
• Rychlý  dým proniká i k hluboce skrytým 
 a přímo nezasaženým mšicím
• Plodiny po zadýmování zůstávají suché 
 Selektivní účinek pouze na mšice
• Neškodí užitečnému hmyzu (dravá slunéčka)
• Nepoškozuje květy okrasných rostlin
• Vhodný pro použití v zelenině, v sazenicích 
 a cibulovinách, okrasných rostlinách,
 dřevinách aj.

Je to neuvěřitelné, ale nepřekvapivé. 
Mšice škodí skleníkovým plodinám každoročně a celoročně.
Mšice patří k nejčastěji se vyskytujícímu škodlivému hmyzu na všech užitkových i okrasných rostli-
nách pěstovaných ve sklenících a jiných uzavřených prostorech. Jsou skupinou hmyzu druhově velmi 
bohatou. Jen na území České republiky žije asi 850 druhů mšic. Lhostejnost, zda jsou zbarveny zeleně 
nebo černě, většina z nich škodí sáním na měkkých mladých částech rostlin. Odnímají z rostlin velké 
množství tekutin, vylučují medovici a nepřímo škodí i přenosem virových chorob. Vývojový cyklus je 
rozdílný podle druhu mšic, které ve skleníku škodí. Například vývoj mšice skleníkové probíhá za 5 – 8 
dní. Při prvním zjištění výskytu mšic je nutno aplikovat insekticid. Přípravek nehubí mšici bavlníkovou.

O platnosti známého rčení, že na mšice je Pirimor, není třeba nikoho dlouho přesvědčovat. Jeho prav-
divost je plně prověřena již po dobu několika desítek let. Klasickým způsobem jeho aplikace je postřik, 
který je třeba často opakovat. Pokud však nemáte k dispozici zádový ani ruční postřikovač a nechcete 
trápit výpočtem správné dávky či volbou trysky a podobnými technickými parametry, nabízí se tímto 
možnost zadýmování uzavřených prostor (skleníky,  foliovníky apod.).

Před použitím přípravku vždy pozorně přečtěte pokyny na etiketě a příbalovém letáku.
Používejte pesticidy bezpečně a dle instrukcí na schválených etiketách.
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Pirimor® je registrovaná ochranná známka 
společnosti Syngenta AG, Švýcarsko.


