
Potraktuj larwy z buta

• Zwalcza larwy
• Zapewnia długotrwały efekt działania
• Łatwy w stosowaniu - granulat do rozsypania

Dimilin 2 GR®



Produkt biobójczy stosowany do zwalcznia owadów (kategoria III; grupa 18). Produkt przeznaczony jest do powszechnego  
i do profesjonalnego stosowania.

Środek owadobójczy z grupy inhibitorów syntezy chityny, w formie granulatu, do stosowania bezpośredniego lub sporządzania 
zawiesiny wodnej. Działa żołądkowo i kontaktowo,  powoduje zakłócenia rozwoju larwalnego owadów.  
Przeznaczony do zwalczania much. 

Substancja biologicznie czynna: diflubenzuron

Zakres stosowania:
Dimilin 2 GR stosuje się do zwalczania larw much w pomieszczeniach  
inwentarskich, na pryzmach i w zbiornikach nawozów organicznych,  
na wysypiskach odpadów oraz w innych miejscach zasiedlonych przez larwy much.

Instrukcja stosowania - terminy i dawki

Zwalczanie much
Dimilin 2 GR stosuje się przez:
Opryskiwanie lub polewanie wodnym roztworem granulatu – opryskiwaczem  
lub za pomocą konewki do podlewania z sitkiem.
Dawki:  Opryskiwanie 0,25-0,5 kg  w 2 litrach wody /10 m²
Polewanie 0,25-0,5 kg w 5 litrach wody/10 m²
Bezpośrednie rozsypywanie granulatu - ręcznie lub za pomocą rozsiewacza granulatów
Dawka: 0,25 kg granulatu na 10m² powierzchni

Pomieszczenia inwentarskie – chlewnie, obory, stajnie, kurniki i inne
Opryskiwanie lub polewanie stosuje się na podłogi ze ściółką ze słomy oraz tam, gdzie część podłogi stanowi ruszt, nad płytkimi 
kanałami, odprowadzającymi odchody zwierząt na bieżąco. Wyższe dawki stosować na ściółkę, w pomieszczeniach otwartych  
i przy silnej infestacji larw much. Szczególnie dokładnie opryskiwać miejsca na styku ścian z  podłogą. Niższą dawkę stosować  
na podłogi bez ściółki oraz w warunkach mokrego podłoża.

Rozsypywanie stosuje się w pomieszczeniach dla zwierzat dużych (bukaty, bydło mięsne) trzymanych luzem na podłodze 
rusztowej, nad kanałami z wolno odpływającą lub stagnującą gnojowicą. 
Nie zaleca się rozsypywania granulatu na ściółkę i na powierzchnie suche.
Wyższe dawki stosować w pomieszczeniach otwartych przy silnej infestacji larw much.

Terminy zabiegów
Pierwszy zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych much, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach 3-, 4-tygodniowych.
Pryzmy obornika, zbiorniki z odchodami, składowiska odpadów organicznych i śmieci.
Rozsypać równomiernie granulat  w ilości 25-50g na 1m2

lub
Opryskiwać w dawce 25-50 g środka w 2 litrach wody na 1m2

lub 
Polewać w dawce 25-50 g środka w 5 litrach wody na 1m2

Terminy zabiegów
Pierwszy zabieg wykonać przed pojawieniem się much, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach  3-, 4-tygodniowych  
lub za każdym razem po opróżnieniu zbiornika. 
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