
INSEKT-OUT
PROGRAM ZWALCZANIA 

PLEŒNIAKOWCA LŒNI¥CEGO

Preparat INSEKT-OUT nale¿y stosowaæ zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹.

Poni¿sze dawki oprysku i zamg³awiania dotycz¹ kurnika 
2 3 o powierzchni produkcyjnej 1000 m oraz 3000 m kubatury 

Kurniki o innych powierzchniach i kubaturach nale¿y przeliczyæ proporcjonalnie ! ! !

I. OPRYSK
Tu¿ po wywozie kur (przed wywozem obornika) nale¿y stworzyæ barierê, która wstêpnie, ale skutecznie odetnie drogê uciekaj¹cym ku 
górze chrz¹szczom.
Dawka: 200 ml INSEKT-OUT rozpuœciæ w 20 litrach wody i takim roztworem opryskaæ œciany oraz s³upy (podpory, filary) w dolne
 czêœci do wysokoœci ok.1m (rys. OPRYSK I).

2 NIE STOSOWAÆ MNIEJ NI¯: 1L roztworu / 20 m .

INSEKT-OUT WODA

 +

200 ml 20L

WA¯NE:
- Przy du¿ej infestacji mo¿na zwiêkszyæ proponowane dawki dwukrotnie oraz dodatkowo preparat po³¹czyæ z tzw.     
  “WZMACNIACZEM”
- W przypadku pominiêcia zamg³awiania podwoiæ dawkê oprysku.
- W przypadku pominiêcia oprysku nale¿y podwoiæ dawkê przy zamg³awianiu.
- INSEKT-OUT jest koncentratem przeznaczonym do mieszania z wod¹, co oznacza, ¿e w  ³atwy sposób uzyskamy 
  roztwór dezynsekcyjny do zabiegów zlewania, oprysku lub zamg³awiania.
- Do zabiegów zamg³awiania zawsze u¿ywaj preparatu FLOAT-dodatku poprawiaj¹cego skutecznoœæ dezynsekcji.
- Wysoka koncentracja substancji czynnej INSEKT-OUT pozwoli uzyskaæ bardzo dobre wyniki w zwalczaniu 
  pleœniakowca lœni¹cego.

Pojemnoœæ: 100ml, 500ml, 1L, 5L

 +

50L

INSEKT-OUT

500 ml
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WODA

III. ZAMG£AWIANIE
Po wykonanym zabiegu oprysku nale¿y wykonaæ zamg³awienie termiczne obiektu.

3Dawka: 150 ml INSEKT-OUT na 1,5L wody na 1000 m  kubatury.
Zabieg ten nale¿y wykonaæ zaraz po oprysku, poniewa¿ tylko takie postêpowanie podniesie skutecznoœæ zwalczania pleœniakowca 
lœni¹cego.

UWAGA: W przypadku pominiêcia oprysku nale¿y podwoiæ dawkê zamg³awiania ! ! !

 +

1,5L

INSEKT-OUT

150 ml

WODAZAMG£AWIANIE:

OPRYSK II:

OPRYSK I:

 = 3
1000 m

SK£AD: 
1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna) 400 g/l; 
(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 
(RS)-a-cyjano-3fenoksybenzylu (cypermetryna) 100g/l;
STÊ¯ENIE BÓJCZE: od 0,5%

2:DAWKA BÓJCZA KONCENTRATU NA 1 m  od 0,25 ml

II. OPRYSK 
Po zakoñczonych zabiegach mycia i dezynfekcji, na œciany wstêpnie osuszone, nie wapnowane nale¿y wykonaæ nastêpny oprysk 
tak jak za pierwszym razem, tworz¹c barierê dezynsekcyjn¹ górna i doln¹  o wysokoœci ok.1m, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
³¹czenia siê œcian z pod³og¹ oraz œcian z sufitem (rys. OPRYSK II).
Dawka: 500 ml INSEKT-OUT rozpuœciæ w 50 litrach wody.

2 NIE STOSOWAÆ MNIEJ NI¯: 1L roztworu / 20 m .
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