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ACTELLIC 20 FU
®

preparat znany i szeroko stosowany
od wielu lat
- ponownie do Paƒstwa dyspozycji!
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ACTELLIC® 20 FU
jest preparatem owadobójczym w formie
Êwiec do odymiania obiektów zamkni´tych.
Zawiera substancj´ aktywnà z grupy
zwiàzków fosforoorganicznych – pirymifos
metylowy (22,5%) – skutecznie zwalczajàcà wi´kszoÊç szkodników magazynowych, co do której nie ma obaw wywo∏ywanie odpornoÊci. Preparat dzia∏a
na owady w sposób wielostronny: kontaktowo, ˝o∏àdkowo i gazowo. Ze wzgl´du
na wyjàtkowo prosty sposób stosowania, ACTELLIC® 20 FU jest bardzo przydatny
przy dezynsekcji pomieszczeƒ magazynowych, silosów, kontenerów i wagonów,
u˝ywanych do przechowywania lub transportu produktów ˝ywnoÊciowych,
przede wszystkim nasion zbó˝ i produktów paszowych. W magazynach
zbo˝owych stosuje si´ go póênà wiosnà lub wczesnym latem, a w razie potrzeby
zabieg mo˝na powtórzyç po 6 tygodniach lub bezpoÊrednio przed wprowadzeniem ziarna do magazynu. Natomiast w innych obiektach zalecane jest
stosowanie zapobiegawcze, w okresie gdy sà one puste.

ZALETY stosowania Êwiec dymnych ACTELLIC® 20 FU
• u˝ycie mniejszej iloÊci substancji owadobójczej ni˝ przy zabiegu opryskiwania;
• optymalne wykorzystanie ma∏ych iloÊci pestycydu – zminimalizowany wp∏yw na
Êrodowisko;
• sà proste i ∏atwe w u˝yciu;
• nie wymagajà specjalistycznego sprz´tu – pozwalajà na zredukowanie kosztów;
• skuteczne w ka˝dym pomieszczeniu zamkni´tym;
• odymianie nie powoduje zwi´kszenia
wilgotnoÊci - nie sà stwarzane warunki
do rozwoju grzybów chorobotwórczych;
• pestycyd zostaje naniesiony na dos∏ownie
wszystkie powierzchnie i penetruje ka˝dy
zakamarek – zwi´ksza to skutecznoÊç
zabiegu;
• zwalczane sà nie tylko owady pe∏zajàce,
ale tak˝e latajàce;
• mo˝liwe jest zastosowanie w pomieszczeniach, do których dost´p jest utrudniony - jak np. strychy lub piwnice.
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ZWALCZANE SZKODNIKI:
wo∏ek zbo˝owy,

Trojszyk ulec
Tribolium castaneum

wo∏ek ry˝owiec,
wo∏ek kukurydziany,
mklik màczny,

Wo∏ek zbo˝owy
Sitophilus granarius

omacnica spichrzanka,
mól ziarniak,
skoÊnik zbo˝owiaczek,

Mklik màczny
Ephestia kuehniella

trojszyk gryzàcy,
trojszyk ulec,
stràkowiec fasolowy,
Wo∏ek ry˝owiec

stràkowiec grochowy,

Sitophilus oryzae

màcznik m∏ynarek,
kapturnik zbo˝owiec,
Spichrzel surynamski

rozkruszek màczny,

Oryzaephilus surinamensis

spichrzel surynamski
i inne owady latajàce i biegajàce.
Rozkruszek màczny
Acarus siro
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WYKONANIE ZABIEGU
Obiekt przeznaczony do dezynsekcji nale˝y starannie oczyÊciç – zamieÊç lub
odkurzyç przemys∏owym odkurzaczem, a zmiotki spaliç. Przed wykonaniem
zabiegu zamknàç wszystkie wywietrzniki i okna oraz uszczelniç pomieszczenie.
Dla uzyskania maksymalnej skutecznoÊci pod∏og´ i przylegajàce do niej cz´Êci
Êcian opryskaç odpowiednim preparatem owadobójczym, a nast´pnie wykonaç
odymianie.
1 Êwieca dymna ACTELLIC® 20 FU wystarcza na 500 m3.
Stadia wydzielania
i rozpraszania pestycydu
przy zastosowaniu Êwiecy
dymnej:
czàsteczki wznoszà si´ do
góry w postaci kolumny,
a po dotarciu do dachu lub
sufitu stopniowo opadajà
i osiadajà równomiernie na
wszystkich powierzchniach
w pomieszczeniu.

W przypadku gdy wymagane jest u˝ycie wi´cej ni˝ jednej Êwiecy, rozmieÊciç je
równomiernie w pomieszczeniu tak, aby po zapaleniu dym rozchodzi∏ si´ po
ca∏ym obiekcie. Je˝eli pod∏oga jest drewniana – Êwiece ustawiç na zabezpieczajàcym podk∏adzie (ceg∏a, dachówka, itp.). Zapalanie rozpoczàç od najdalszego
koƒca obiektu zbli˝ajàc si´ do wyjÊcia. Âwiec´ wstrzàsnàç w celu rozluênienia
zawartoÊci, zerwaç metalowà foli´ i zapaliç wystajàcy zapalnik zapa∏kà lub zapalniczkà (nie wyjmowaç zapalnika). W razie zapalenia si´ p∏omieƒ zdmuchnàç.
Zapalnik tli si´ oko∏o 20 sekund zanim nastàpi wydzielanie si´ preparatu. Szybko
opuÊciç odymiany obiekt i zamknàç go na okres 24 godzin.

Importer:
Amagro Sp. z o.o.,
ul. Cypryjska 29, 02-761 Warszawa,
tel. 0-22 642 41 46

Dystrybutorzy:
"Asplant - Skotniccy" Spó∏ka Jawna
ul. Chopina 78 A, 43-600 Jaworzno,
tel./fax.: 48 32 753-09-33

DEZ - DER P.P.H.U. Eksport- Import
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria,
tel. (22) 717-9000 lub 717-9500

Zezwolenie MRiG˚. Nr S-i-405/95 z dnia 31.07.1995r.

Producent: Octavius Hunt Ltd., Wielka Brytania
ACTELLIC® - zastrze˝ony znak handlowy Syngenta Ltd.

