
Príloha č. 3 – Návod na použitie  

 

 
 

Názov prípravku: FLY BAIT MILK 
                                Insekticídna nástraha proti muchám 

 
Granulovaná insekticídna nástraha proti dospelcom muchy  domácej a ďalším druhom múch, 

ktoré sú lákané vôňou mlieka. Prípravok obsahuje zložku, ktorá je výrazne horká pre človeka 

a cicavce, čo znižuje riziko jeho náhodného požitia. Použitie profesionálne. 

 

Účinná látka:  Imidacloprid    0,5g 

                         v 100 g prípravku  

 

 

Číslo oznámenia: bio/1261/D/11/1/CCHLP 

 

Pozor 

S 2         Uchovávajte mimo dosahu detí. 

S 13       Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 

S 20/21  Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. 

S 46       V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo   

označenie. 

 

Návod na použitie:  
Prípravok  FLY BAIT MILK je veľmi atraktívny a vysoko účinný proti dospelcom muchy 

domácej a mnohým ďalším druhom múch, ktoré láka vôňa mlieka. Prípravok sa môže použiť 

vo vrtkých vnútorných priestoroch, kde sa tieto druhy múch vyskytujú (kuchyne,  

potravinárske prevádzky a výrobne,  objekty živočíšnej výroby apod.). Prípravok však nie je 

účinný proti muchám a komárom, ktoré cicajú krv. Tento prípravok je vhodné aplikovať hneď 

na začiatku sezóny výskytu múch, skôr než dôjde k ich premnoženiu. Aplikáciu prípravku 

opakujte po 30 dňoch, alebo skôr, pokiaľ  je nástraha spotrebovávaná alebo už nie je pre 

muchy atraktívna.  

 

Prípravok môžeme aplikovať dvojakým spôsobom:  

 

1. Bez ďalších úprav, v takej forme v akej bola dodaná. Nástrahu položte vo vodorovnej 

polohe na mieste najčastejšieho výskytu múch. 

V takom prípade dávkujte 200 g granúl na 100 m
2 

podlahovej plochy.  Mierne 

zvlhčenie granúl zvyšuje  účinnosť. 

 

2. Vo forme náteru aplikujte prípravok nasledujúcim spôsobom: 200 g granúl zmiešajte 

so 150 ml vody, dobre premiešajte a nechajte asi 15 minút stáť a znova premiešajte.  

Potom nanášajte štetcom na neporézne  povrchy, na miesta, kde sa  muchy najčastejšie 

zdržiavajú  a kde odpočívajú (zárubne dverí, rámy, ohradníky v maštaliach, strop 

apod.).   

Bezpečnostné opatrenia  



Zvyšky prípravku a jeho obaly musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom. 

Pri práci s prípravkom používajte pracovný odev, pracovné rukavice a ochranné okuliare. 

Pred jedlom, pitím a fajčením a po skončení práce je nutné si umyť ruky vodou a mydlom. 

Prípravok aplikujte na miesta, ktoré nie sú dostupné deťom a domácim zvieratám. Pri práci 

nie je dovolené jesť, piť a fajčiť. Vyvarujte sa akémukoľvek kontaktu  prípravku s kožou a 

sliznicami. Používajte prípravok tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody a krmív.   

Ak je  nutná dekontaminácia ošetreného povrchu, použite  špongiu navlhčenú v 5% roztoku 

chloridu sodného. Na textíliách  môže prípravok zanechávať viditeľné škvrny. 

Pri horení môže prípravok uvoľňovať oxid uhoľnatý. Pri hasení je potrebné používať dýchací 

prístroj. 

 

Prvá pomoc: 

Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a postihnutého 

dopravte na lekárske ošetrenie. 

Pri zasiahnutí očí: Otvorené oko/oči vypláchnite prúdom čistej vody  a okamžite vyhľadajte 

lekárske ošetrenie. 

Pri zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte vodou  a mydlom. 

Lekár môže prípadné otravy konzultovať s toxikologickým strediskom v Bratislave:  

Národné Toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

Telefón: +421 2 54652307; Fax: +421 2 54774605; Mobil: +421 911 166066;  

e-mail: ntic@ntic.sk  

   

Skladovanie: 

Skladujte v originálnych obaloch v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, oddelene od 

potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok. Nevystavujte priamemu slnečnému 

svetlu a teplotám vyšším než 40 
0
C.  

Chráňte pred mrazom. 

 

Odstraňovanie obalov a zvyškov prípravku: 

Zvyšky prípravu a jeho obaly likvidujte ako nebezpečný odpad. 

 

Balenie: 0,1; 0,5; 1; 2; 5 kg 

 

Číslo šarže a dátum výroby: viď obal. 

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 
 


