
LARVACID
za zatiranje mušjinh licink

Vodotopen granulat

 LASTNOSTI
HOKOEX se uporablja za zatiranje mušjih licink 
hiške muhe (Musca domestica), hlevske muhe 
(Stomoxys calcitrans) in male hišne muhe (Fannia
canicularis), v hlevih, stajah, v gnoju, na 
gnojišcih,v nastilju, v jamah z gnojevko…
Vsebuje zatiralec rasti, ki ucinkuje specifi cno na 
vse mušje licinke, ne vpliva pa na odrasle osebke. 

 SESTAVA
Vodotopen granulat: 20 g/kg ciromazin-a (2%)

 NACIN UPORABE IN DOZIRANJE
Doziranje je vedno 250 g HOKOEX-a na 10 m2 
površine.  Nacin uporabe je odvisen od vsebnosti 
vode v materialu, ki ga obdelujemo. Možnosti 
uporabe so naslednje: 
• posipanje granulata neposredno na površino  
 (250 g na 10m2),
• škropljenje (250 g granulata raztopimo v 1 do 
do 4 L vode in poškropimo po 10 m2 površine), 
• polivanje (250g granulata raztopimo v 4 do  
 10 L vode in polijemo po 10m2 površine). 
Zatiranje licink je možno tudi v naseljenih hlevih. 
Tretiranje ponavljamo vsakih 6 tednov oz. cim je 
zadnja obdelana plast pokrita za 10 cm. 
Pri uporabi HOKOEX-a je treba prepreciti nepos-
reden stik izdelka z živalmi, kontaminacijo krme, 
krmilniki, napajalniki in molznimi napravami. 

 PRIMERI UPORABE 
HOKOEX se nanaša povsod tam, kjer se lahko 

razvijejo mušje licinke.: 
• v hlevih za govedo, prašice, konje: granulat 

nizko posipamo. Ob stenah in robovih, pod 
inštalacijami itd. obdelamo z kanglo za za-
livanje ali hrbtno brizgalko. Na tekoci gnoj 
posipamo direktno. Prvic licinke zatiramo 
približno 1 do 3 dni po odstranitvi gnoja. 

• V hlevih za govedo z rešetkami tla enakomer-
no posipamo z HOKOEX-om. 

• V hlevih za prašice: ce so tla popolnoma 
rešetkasta je priporocljiva obdelava celotne 
površine, ce so tla delno rešetkasta obdelamo 
celotno površino rešetk in tudi obmocja ležišc. 
Priporocljiva je obdelava površin pred vhlevl-
jenjem oz. po odstranjevanju gnoja ali izpraz-
nitvi gnojne jame.

• V hlevih za perutnino pri suhem nastilju pršimo 
s kanglo za zalivanje ali s tlacno brizgalko. Pri 
mokrem nastilju ali gnoju tretiramo s posipan-
jem granulata. Celotno površino gnoja obdela-
mo približno teden dni po vselitvi in še preden 
je plast gnoja debela 10 cm.

5 kg

 VARNOSTNA OPOZORILA 
Hraniti zaprto in otrokom nedosegljivo. Hrani-
ti loceno  od živil, pijace in krme. Med delom 
ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite primerne 
zašcitne rokavice (iz neoprena, butila, nitrila ali 
naravnega kavcuka). Rokavice iz polivinilnega 
alkohola niso primerne. Deklarirani cas uporabe 
rokavic mora biti daljši od casa, ki ga potrebuje-
te za manipulacijo z izdelkom. 
Prepreciti stik z ocmi in kožo. 
Pri dotiku s kožo ali z ocmi izpirati z obilo vode. 
Pri nesreci ali slabem pocutju takoj poiskati 
zdravniško pomoc. 
Opozarjamo na možnost poškodb živali zaradi 
vznemirjenja ob nanosu produkta, zlasti v pro-
stih rejah.  
Pred uporabo vedno preberite etiketo in infor-
macije o izdelku!
Pri zaužitju poklicite zdravnika ali 112. 
 

 OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Uporabnik je nosilec tveganja za škode, 
ki nastanejo zaradi okolišcin, na katere 
proizvajalec nima vpliva. Proizvajalec odklanja 
vsako odgovornost za škodo, ki nastane zaradi 
nestrokovnega skladišcenja ali uporabe izdelka. 

 ODSTRANJEVANJE 
Ostanke izdelka je treba porabiti v skladu z 
navedenimi priporocili za uporabo. Izdelek ne 
sodi v gospodinjski odpad. 
Embalažo in preostalo vsebino odstranite kot 
nevarni odpadek. Za odstranitev embalaže 
in preostale vsebine je odgovoren lastnik 
odpadka. 

www.hoko.com

Hokoex, Hoko in znak OKO so registrirane blagovne znamke 
last Hokochemie GmbH, Weggis, Švica.

Za številko serije in datum proizvodnje glejte locen napis na 
posodi izdelka. 
Rok trajanja: 5 let od datuma proizvodnje. 

N.º 045209-00-01

25 g / m2
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HOKO Sarl 15, Ave. de Joinville
FR-94130 Nogent-sur-Marne
Tel.: +33-9-70.40.31.88
Fax: +33-8-26.33.57.31

Hokochemie GmbH
Pannerhofstr. 7, CH-6353 Weggis
Tel.: +41-41-390 31 88
Fax: +41-41-390 31 89
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