AquaPy®

FAKTAARK

Bekæmpelse af fluer i stalde, og kornsnudebiller på kornlagre..
AquaPy anvendes til bekæmpelse af flyvende,
kravlende og krybende insekter indendørs og
omkring bygninger.

Bekæmpelse af krybende og kravlende insekter:
(F.eks. kakerlakker, lopper, kornsnudebiller,
tobaksbiller m.fl.)

AquaPy anvendes til bekæmpelse af insekter i
levnedsmiddelindustrien, stalde, produktlagre,
kornlagre og andre steder hvor insektkontrol
ønskes.

Tågesprøjtning:
600 ml AquaPy blandes med 400 ml vand pr.
3.000 m3.

AquaPy kan anvendes både som rumbehandling og
direkte påsprøjtning.

Ultra lav Volume, ULV:
600 ml ufortyndet AquaPy pr. 3.000 m3.
DOSERING FLADEBEHANDLING:

AquaPy til bekæmpelse af fluer
Effektiv fluebekæmpelse opnås bedst ved anvendelse
af AquaPy som en tågebehandling, gennemført, når
fluerne er mest aktive og er i rummet (D.v.s. hen
under aften og når temperaturen er over 16oC).
AquaPy forstøves så tæt på loftet som muligt for
optimal virkning, da tågen derved bliver svævende
længst muligt i rummet.
AquaPy til bekæmpelse af skadedyr i kornlagre
Det har aldrig været vigtigere end nu at få rengjort
sine kornlagre, idet der i de seneste par år har været
stor forekomst af kornsnudebiller.
Det er før høst, at der skal gøres en grundig indsats
for at undgå problemer med kornsnudebiller i
kornlagre. Grundig rengøring og sprøjtning med et
insektmiddel er derfor løsningen.

Bekæmpelse af flyvende insekter: (F.eks. fluer,
myg, møl m.fl.)
Indendørs og udendørs - direkte påsprøjtning:
125 ml AquaPy blandes med 5 l vand pr. 100 m2.
Bekæmpelse af krybende og kravlende insekter:
(F.eks. kakerlakker, lopper, kornsnudebiller,
tobaksbiller, hvepse og væggelus m.fl.)
Indendørs og udendørs - direkte påsprøjtning:
500 ml AquaPy blandes med 4,5 l vand pr. 100
m2.
Deklaration:
Pyrethrin I+II 30 g/l
Piperonylbutoxid 135 g/l
Emballage:
1.000 ml

En AquaPy behandling vil effektivt kunne forhindre
kornsnudebiller fra ”gl.” høst i at blive overført til
”ny” høst.
DOSERING RUMBEHANDLING:
Bekæmpelse af flyvende insekter: (Fluer, myg,
møl m.fl.)
Tågesprøjtning:
1 liter AquaPy blandes med 4 liter vand pr. 15.000
m3.
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Ultra lav Volume, ULV:
200 ml ufortyndet AquaPy pr. 3.000 m3.
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Trinol A/S arbejder konstant på at udvikle brugervenlige produkter.
Produkter der opfylder de krav som både lovgivning og den moderne,
ansvarsbevidste forbruger stiller i dag.
Det er vigtigt at vi sammen, finder den rette balance mellem effektivitet
og omtanke for mennesker og miljø.
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