Voorkom vliegenoverlast
in de veehouderij

Voordelen
// Makkelijk aan te brengen.
// Strijkmiddel voor agrarisch gebruik.
// Snel werkzaam.
// Toepasbaar in aanwezigheid van dieren.
// Betere en langere werking door extra toegevoegde feromonen.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
www.environmentalscience.bayer.nl
www.environmentalscience.bayer.be

Dierengezondheid

GEBRUIK
QuickBayt® WG is een krachtige insecticide op basis van imidacloprid en cis-tricos-9-een ter bestrijding van
huisvliegen op agrarisch terrein.
WERKING
Quickbayt® WG bevat ondermeer, de werkzame stof imidacloprid dat in werkt op het zenuwstelsel van vliegen en
werkzaam is bij aanraken en inslikken.
De versterkte concentratie van QuickBayt® WG maakt van deze oplossing een krachtig en snel middel om de
moeilijkste besmettingen te bestrijden.
GEBRUIKSAANWIJZING
QuickBayt® WG is een krachtige vliegenmiddel op basis van imidacloprid en cis-tricos-9-een ter bestrijding van
huisvliegen op agrarische bedrijven.
Quickbayt® WG bevat ondermeer, de werkzame stof imidacloprid dat in werkt op het zenuwstelsel van vliegen en
werkzaam is bij aanraken en inslikken.
De versterkte concentratie van QuickBayt® WG maakt van deze
vliegenoverlast te voorkomen.

oplossing een krachtig en snel middel om

// S
 tart de behandeling vanaf de eerste tekenen van aanwezigheid van vliegen.
// Het mengsel met een rol of kwast in stroken of stippen aanbrengen op stukken hout of hangkarton.
// De zones met veel vliegen afbakenen: rond de vensters, op pijlers enz.
// O
 pnieuw aanbrengen met een tussenperiode van minimaal 28 dagen en een maximum
van 5 toepassingen per jaar.
Betere resultaten worden verkregen wanneer QuickBayt® WG wordt gebruikt in het kader van een geïntegreerd
bestrijdingsprogramma in combinatie met een larvicide.
DOSERING
Maatbeker

Hoeveelheid
product

Hoeveelheid
warm water

Oppervlakte
paneel

Aantal panelen
0,5m x 0,5m

Beschermd
vloeroppervlak

100 ml

62,5 g

50 ml

0,5 m2

2

25 m2

200 ml

125 g

100 ml

1,0 m2

4

50 m2

300 ml

250 g

200 ml

2,0 m2

8

100 m2

VERPAKKING
Fles van 750 gram goed voor 300 m2 vloeroppervlak.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG
LEES VOOR GEBRUIK HET ETIKET EN DE GEBRUIKSAANWIJZING
Samenstelling: Basis van 9.99% w/w imidacloprid en
0.085% w/w cis-tricos-9-een.
Formulering: waterdispergeerbaar granulaat (WG).
Toelatingsnummer: BE2017-0036 & NL-0017633-0000.
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Download MSDS en etiket informatie op

www.environmentalscience.bayer.be
www.environmentalscience.bayer.nl

