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FLY BAIT
فالی بیت 

حشره كشي موثر و مطمئن جهت مبارزه با انواع مگس در گاوداري ها، مرغداري ها و كشتارگاهها

The last food for flies



مواد تشکیل دهنده
%1                             )Methomyl( متومیل

%0/25               )Tricosene( تریکوسن
  %0/01                                  )Bitrex( بیترکس

خصوصیات
فالی بیت دارای سمیت زایی بسیار کمی برای جانداران می باشد زیرا 
LD50 این حشره کش از طریق خوراکی برای موش برابر 4214 میلی 

گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن است.
با این وجود جهت جلوگیری از بروز مسمومیت های احتمالی، ماده 
بیترکس یعنی تلخ ترین ماده شناخته شده به این ترکیب اضافه گردیده 
است. بیترکس با ایجاد واکنش سریع در انسان و حیوان از بلع احتمالی 

فالی بیت جلوگیری می نماید.
تریکوسن یعنی فرمون )Pheromone( موجود در این ترکیب باعث 
جذب بیشتر مگس ها به طرف طعمه خشک یا نقاط نشانه گذاری شده 

می شود.

میزان و روش مصرف

1- نشانه گذاری با قلم مو )خمیر(
100 گرم گرانول فالی بیت را در 100 میلی لیتر آب گرم حل کنید )نسبت 
1 : 1(. سپس مخلوط حاصله را کامالً هم بزنید و برای چند ساعت 
فرصت دهید تا گرانول ها کامالً در آب حل شده و مخلوط نسبتاً خمیری 
شکل گردد، سپس توسط قلم مو، مخلوط حاصله را در محل های تجمع 
مگس مانند لبه و چارچوب پنجره ها، ستونهای ساختمان و دیوارها بمالید. 
بهتر است نشانه گذاری در نقاط مختلف صورت پذیرد. مخلوط فوق در 
یک نوبت مصرف شده و در صورت نیاز مجدداً تکرار شود. توجه داشته 

باشید که وسایل و خمیر دور از دسترس حیوانات اهلی باشد.
2- پاشیدن

فقط در مکانهایی بکار برده شود که حیوانات اهلی و طیور نتواند محصول 
را خورده و یا ببلعند. گرانولها را در روی سطح مسطح زمین پراکنده 
نمایید. بطوریکه گرانولها در محل تجمع نشوند و حتی االمکان 2 الی 
3 سانتیمتر از هم فاصله داشته باشند. میزان 100 گرم گرانول فالی بیت 
برای 40 تا 50 متر مربع کفایت می نماید. گرانولها را مستقیماً از قوطی 
باز شده پخش کنید و از تماس مستقیم آنها با دست و حیوانات اهلی 

خودداری نمایید. 
 )Fly bait station( همینطور گرانول ها را می توان در جایگاه های طعمه گذاری

قرار داد. هر 50 متر مربع نیازمند یک جایگاه طعمه گذاري مي باشد که 
مي بایست در ارتفاع 140 سانتیمتري از سطح زمین قرار گیرد. 

در روش دیگر مصرف، یک پاکت یا کیسه بایستی مرطوب شود و بیت 
روی سطح پاکت مرطوب پراکنده شود. توجه داشته باشید که این عمل 

در محل تجمع مگسها دور از دسترس حیوان یا دام اهلی باشد.
بیت را در مکانهای سرپوشیده بکار برده تا گرانولها از دسترس پرندگان و 

حیوانات خانگی بدور باشند.

موارد احتیاط 
دور از دسترس بچه ها، مواد خوراکی و آشامیدنی و مکانهای نگهداری 
مواد غذایی قرار دهید. در هنگام مصرف از کشیدن سیگار، نوشیدن و 

خوردن خودداری فرمایید.
در صورت هر گونه تماس اتفاقی با پوست بایستی فوراً با میزان کافی آب 
شستشو شود. از نشانه گذاری سطوحی که لیسیدن آنها توسط حیوانات 

ممکن به نظر می رسد خودداری گردد.
دستکشهای پالستیکی مناسب بکار ببرید.

چنانچه بر اثر بی احتیاطی یا سوء استفاده عالئم مسمومیت مشاهده گردد 
تزریق عضالنی سولفات آتروپین به عنوان پادزهر پیشنهاد می گردد.

شرایط نگهداری
در جای خشک و خنک

 
بسته بندی

قوطی های 350 گرمی

شرکت سازنده:  دنکا هلند
شرکت واردکننده:  پارس فاطم
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FLY BAIT
فالی بیت حشره كشی است از گروه كاربامات ها به شکل گرانول و با اثر ابقایی طوالنی 


