
MAGGOTS je v vodi topni granulirani larvicid, ki deluje kot regulator rasti za 
zatiranje ličink muh. MAGGOTS je primeren za uporabo v najrazličnejših 
situacijah, predvsem v enotah za vzrejo krav molznic in telet, objektih za 
perutnino, hlevih za ovce, koze in druge živali ter odlagališčih odpadkov in 
zabojnikih. 

Način delovanja

Ciromazin moti presnovo hitina insektov. Zaradi tega prično ličinke nenadoma rasti, prekine se 
proces levitve in prepreči normalno zabubljenje. Tretirane larve se v naslednji fazi razvoja ne  
levijo, zato je razvojni krog muh prekinjen.

Priporočila za uporabo

MAGGOTS se lahko uporablja kot suha ali raztopljena disperzija in se lahko nanese s pršenjem ali 
zalivanjem. Način uporabe je odvisen od vsebnosti vlage v gnoju. Izdelek se s suhim raztrosom 
nanaša v jamah, na rešetkastih tleh z mokrim iztrebkom ovac, goveda itd. - na zelo mokri stelji.

Priporočeni interval tretiranja je odvisen od manegementa in sistema vhlevitve ter tudi od 
podnebnih razmer. Lahko se giblje od 2-3 tednov do nekaj mesecev.

Tretiranje je priporočljivo ponoviti po vsakem odgnojevanju ali po čiščenju jame ter ob pojavu 
ličink muh (v vse vrstah objektov za živali).

Na splošno je pogostost tretiranja vsakih 4 do 8 tednov.

MAGGOTS se lahko uporablja v prisotnosti živali.

Odmerjanje

ZALIVANJE
250 g v 10 L vode na 10 m2.  Za površino z nizko vsebnostjo vlage.

PRŠENJE
250 g v 1 do 4 L vode na 10 m2.  Za površino z nizko vsebnostjo vlage. 

SUHO POSIPANJE
250 g za 10 m2.  Za tekočo ali zelo mokro površino.

Varnostni ukrepi

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu. 
Izogibajte se stiku s kožo, vdihavanju ali zaužitju proizvoda.
Preprečiti sproščanje v odpadne vode in okolje.
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MAGGOTS

OBLIKA

TOPNE GRANULE 

TP18  INSEKTICID 
PROFESIONALNA UPORABA

UČINKOVINA

 Ciromazin 20 g / kg (66215-27-8)   

KEMIJSKA KLASIFIKACIJA 

Triazin

MEHANIZEM DELOVANJA

Ciromazin deluje tako, da vpliva na 
živčni sistem nezrelih ličink muh.

CILJNI INSEKTI

Ličinke muh, mušic in muh kalnic

PAKIRANJE

1 kg – 5 kg – 10 kg – 20 kg

ARMOSA SA/NV

1, rue des Tuiliers

B-4480 Hermalle-sous-Huy

T. +32(0)85 519 519         F. +32(0)85 519 510

M. info-be@armosa.eu    W. www.armosa.eu

Zastopa in prodaja: 

ANIMALIS, D.O.O. 
Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana
tel. 01 2425530, fax. 01 2926531, m. 031 659 804
info@animalis.si, www.animalis.si




