Dimilin 25 WP

FAKTAARK

Forebyggende og langtidsvirkende bekæmpelse..
Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af flueog myggelarver i champignonkulturer samt fluelarver
i stalde, fjerkræhuse og minkfarme og på udendørs
gødningsanlæg.
Fluer
Dimilin anvendes til fluebekæmpelse i alle
staldtyper samt på møddinger og andre steder, hvor
fluer opformeres. Der er kun virkning på fluelarver,
og det er derfor nødvendigt at behandle alle steder,
hvor fluelarver findes.

af sandlaget under burene, hvor der kan forekomme
foderrester og gødning. Der behandles med 3
- 4 ugers mellemrum startende medio maj, når
fluernes formering starter. Behandlinger i maj/
juni forebygger årets kraftige, første opformering,
og der følges op hen over sommeren. Behandling
i efteråret (september) forebygger næste års
flueproblemer.
Der er effekt på fluelarver generelt, inklusiv den lille
stueflue.

Præparatet virker ikke øjeblikkeligt dræbende, men
hindrer larverne i at blive til fluer. Dimilin har
virkning i 3 - 4 uger, hvorefter der skal behandles
igen.

Anvend 4 g Dimilin i 1 liter vand pr. m².

Dimilin bekæmper også fluer, som er resistente
overfor andre fluemidler.

Champignonkulturer
I champignonkulturer bekæmpes larver af
champignonmyg med 4 g Dimilin pr. m²
champignonbed. Der foretages udvanding af
produktet i 1/4 l vand pr. m², lige efter der er lagt
dækjord på de nyplantede bede.

Kvæg og heste
I bokse med dybstrøelse behandles strøelsen 3 - 7
dage efter rensning. Det er vigtigt at behandle alt
strøelse helt ud til yderkanter af bokse. Efter 3 - 4
uger behandles igen. I dybstrøelsesstalde med
tunge dyr, som store kreaturer eller heste, er det
muligt at begrænse behandlingen til de områder,
der ikke betrædes af dyrene. Der behandles i ca. 1
meters bredde langs kanter og andre steder, hvor
gødningen ikke betrædes.

Møddinger
På møddinger behandles nyudkørt gødning.

Deklaration:
Diflubenzuron 25%.
Dosering:
4 g pr. m². Gælder også minkfarme (Lille stueflue).
Emballage:
40 g rækker til 10 m².

I båsestalde skal der på steder, hvor der samles
gødningsrester eller foderrester (særlig bag
krybbekanter), behandles med 3 ugers interval.
I riste- og spaltestalde vil der på kanten af
gødningskanalen være fluelarver, og disse kanter
skal derfor behandles hver 3. - 4. uge.
Svin
I svinestalde med fast gulv behandles hele
gulvfladen i såvel området med strøelse som i
rensegangen hver 3. - 4. uge. Det er vigtigt at
behandle omhyggeligt langs kanter af stierne.
Fjerkræ
I fjerkræhuse bekæmpes fluerne ved at behandle
ansamlinger af gødning hver 3. - 4. uge.

tanke for m
om

et
iljø

–m
ed

Minkfarme
I minkfarme (den lille stueflue) behandles den del
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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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