
Příloha č. 3 – Návod k použití  

 

 
 

Název přípravku: FLY BAIT MILK 
                                Insekticidní nástraha proti mouchám 

 
Granulovaná insekticidní nástraha proti dospělcům mouchy  domácí a dalším druhům much, 

které jsou lákány vůní mléka. Přípravek obsahuje složku, která je výrazně hořká pro člověka a 

savce, což snižuje riziko jeho náhodného pozření. Použití profesionální. 

 

Účinná látka:  Imidacloprid    0,5g 

                         (Z)-trikos-9-en  0,1 g 

                         ve 100 g přípravku  

 

 

Číslo oznámení :  
 

Pozor 

S 2         Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13       Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 20/21  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 46       Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

 

Návod k použití:  
 Přípravek  FLY BAIT MILK je velmi atraktivní a vysoce účinný proti dospělcům mouchy 

domácí a mnoha dalším druhům much, které láká vůně mléka. Přípravek lze použít ve všech 

vnitřních prostorech, kde se tyto druhy much vyskytují (kuchyně,  potravinářské provozovny 

a výrobny,  objekty živočišné výroby apod.). Přípravek však není účinný proti mouchám a 

komárům, kteří sají krev. Tento přípravek je vhodné aplikovat ihned na začátku sezóny 

výskytu much, dříve než dojde k jejich přemnožení. Aplikaci přípravku opakujte po 30 dnech, 

nebo dříve, pokud  je nástraha spotřebována nebo již není pro mouchy atraktivní.  

 

Přípravek lze aplikovat dvojím způsobem:  

 

1. Bez dalších úprav, v podobě, jaké byla dodána. Nástrahu položte  ve vodorovné 

poloze na místě nejčastějšího výskytu much. 

V tomto případě dávkujte 200 g granulí na 100 m
2 

podlahové plochy.  Mírné zvlhčení 

granulí zvyšuje  účinnost. 

 

2. Ve formě nátěru aplikujte přípravek následujícím způsobem: 200 g granulí smíchejte 

se 150 ml vody, dobře promíchejte a nechte asi 15 minut stát a znovu promíchejte.  

Pak nanášejte štětcem na nepórezní  povrchy, na místa, kde se  mouchy nejčastěji 

zdržují  a kde odpočívají (zárubně dveří, trámy, ohradníky ve stájích, strop apod.)    

 

 

Bezpečnostní opatření  



Zbytky  přípravku a jeho obaly musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Před 

jídlem, pitím a kouřením a po skončení práce je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem. 

Přípravek aplikujte na místa, která nejsou dostupná dětem a domácím zvířatům. Při práci není 

dovoleno jíst, pít a kouřit. Vy varujte se jakémukoliv kontaktu  přípravku s kůží a sliznicemi. 

Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, vody a krmiv.   

Je-li  nutná dekontaminace ošetřeného povrchu, použijte  houbu navlhčenou v 5% roztoku 

chloridu sodného. Na textiliích  může přípravek zanechávat viditelné skvrny. 

Při hoření může přípravek uvolňovat oxid uhelnatý. Při hašení je třeba používat dýchací 

přístroj. 

 

První pomoc: 

Při náhodném požití: nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou a postiženého 

dopravte k lékařskému ošetření. 

Při zasažení očí: Otevřené oko/oči vypláchněte proudem čisté vody  a okamžitě vyhledejte 

lékařské ošetření. 

Při zasažení pokožky: Zasažené místo omyjte vodou  a mýdlem. 

Lékař může případné otravy konzultovat s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1,  

128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93. 

 

Skladování: 

Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od 

potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu  

a teplotám vyšším než 40 
0 

C.  

Chraňte před mrazem. 

 

Odstraňování obalů a zbytků přípravku: 

Zbytky přípravu a jeho obaly likvidujte jako nebezpečný odpad. 

 

Balení: 0,1; 0,5; 1; 2; 5 kg 

 

Číslo šarže a datum výroby: viz obal. 

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby. 

 

Výrobce: Kollant S. p. A., Via C. Colombo 7/7A, 300 30 Vigonovo, Italy 

 

Dovozce do ČR: Agrovita, spol. s r. o., Za Rybníkem  779,  252 42 Jesenice  

 

 

 

 

 
 


