
 

    Aplikační programy:
Zařízení pro chov skotu
Hluboká podestýlka: ošetřete okraje a povrch rozlité tekutiny kolem žlabů a napáječů a místa, kde se hromadí hnůj. V přístřešcích 
pro telata umístěných venku ošetřete kompletně celý povrch. MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením přibližně 3 dny 
po odklizení hnoje a ošetření opakujte po každém dalším odklizení nebo když se objeví larvy much. 
Roštová podlaha: ošetřete celou plochu podlahy hned po vyčištění, ošetření opakujte po každém dalším odklizení hnoje, 
nebo když se objeví larvy much.

Zařízení pro chov prasat
Systém kompletního úklidu s vyklizením a navezením zvířat v jeden den: MAGGOTS GR aplikujte nejlépe rozhozem hned 
po vyčištění a před navezením prasat. 
Roštová podlaha: ošetřete celou plochu podlahy hned po vyčištění, ošetření opakujte po každém dalším vyklizení hnoje, 
nebo když se objeví larvy much. 
Hluboká podestýlka: MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením přibližně 3 dny po vyklizení hnoje a ošetření opakujte 
po každém dalším vyklizení hnoje nebo když se objeví larvy much. Ošetřete celý povrch podlahové plochy a vlhká místa kolem 
žlabů a napáječů.

Zařízení pro chov drůbeže
MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením na celou plochu podlahy přibližně 1 týden po vyklizení trusu. 
Ošetření opakujte po každém dalším vyklizení, nebo když se objeví larvy much.

Ostatní chovná zařízení
MAGGOTS GR se může stejným způsobem používat také v zařízení pro chov ovcí a koz, na králičích farmách, v zoologických 
zahradách, na norkových a liščích farmách.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Pro podrobnější informace kontaktuje: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Ti�l, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.ti�l@tekro.cz

Suchý rozhoz: MAGGOTS GR aplikujte přímo a rovnoměrně na místa, 
kde mouchy kladou vajíčka. Metodu suchého rozhozu používejte jen 
v případě vlhkého nebo tekutého podkladu. 
Postřik: důkladně promíchejte uvedené množství přípravku MAGGOTS GR 
s odpovídajícím množstvím vody. Aplikujte na místa, kde mouchy kladou 
vajíčka, pomocí zádového postřikovače nebo automatického 
postřikovacího zařízení. 
Kropení: důkladně promíchejte uvedené množství přípravku 
MAGGOTS GR s odpovídajícím množstvím vody. Roztok aplikujte 
konví rovnoměrně na místa, kde mouchy kladou vajíčka. 

Důležité upozornění: MAGGOTS GR se aplikuje pouze na místa, kde 
mouchy kladou vajíčka. Není určen k aplikaci na místa, kam mouchy 
sedají (stěny, stropy atd.), protože na dospělé jedince neúčinkuje. 
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Larvicid, používaný v živočišné výrobě k hubení larev much. 
Obsahuje silný růstový regulátor účinný na všechny druhy.  
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Kontakty

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Pro podrobnější informace kontaktuje: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
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Časový interval ošetření
Doporučený časový interval ošetření závisí na způsobu hospodaření a ustájení, stejně jako na klimatických podmínkách. Může 
se pohybovat v rozmezí od 2–3 týdnů až po několik měsíců. Aplikaci je možné provádět za přítomnosti zvířat. Často postačí 
ošetřovat v intervalu 6 týdnů. V chovech skotu je doporučené začít před sezónou much, tj. od měsíce března/dubna.

Suchý rozhoz

Postřik

Kropení

250 g

25g / 1-4 l vody

25g / 10 l vody

10 m²

10 m²

10 m²

Typ aplikace Aplikovaná dávka Ošetřená plocha




