
Problem much w chlewniach nasila się szczególnie latem. 
Zwalczanie much jest jednym z elementów bioasekuracji, 
czyli niedopuszczania do wprowadzania drobnoustrojów cho-
robotwórczych. Groźne zarazki mogą być bowiem przenoszo-
ne przez owady na znaczne odległości. 

Muchy atakując zwierzęta wywołują u nich niepokój, a to 
przekłada się na gorsze wyniki produkcyjne. Świnie pobierają 
mniej paszy, gorzej przyrastają. Aby uwolnić się od przebywa-
jących na skórze owadów ocierają się o ściany kojca i inne 

przedmioty. Drażniące dzia-
łanie much i otarcia mogą 
powodować stany zapalne 
skóry. U loch karmiących 
niepokój związany z obecno-
ścią much może wpływać na 
obniżenie mleczności i zabu-
rzenia w karmieniu prosiąt.

Optymalną likwidację much
można osiągnąć dzięki likwidacji
stadium larwy, które jest istotne

dla cyklu życiowego much.

EFEKTYWNE
ZWALCZANIE MUCH

Hoko®Ex®

Muchy należą do najbardziej uciążliwych nieproszonych gości w chlewniach. Ich obecność potrafi 
skutecznie uprzykrzyć życie zarówno pracownikom obiektu, jak i samym zwierzętom. 

Hoko®Ex®



OGÓLNE ZALECENIA

SPOSÓB UŻYCIA

Hoko®Ex® jest preparatem larwobójczym do 
stosowania na obornik, ściółkę oraz gnojowi-
cę. Hamuje rozwój larw zanim się przekształ-
cą w dorosłe osobniki. Znakomity efekt uzy-
skuje się przy jednoczesnym zastosowaniu 
preparatów na dorosłe osobniki. Działa 
przez okres 6-ciu tygodni. 

Preparat Hoko®Ex® jest łatwy w zastosowaniu, 
produkt można stosować w formie suchej jak 
również w formie do polewania  i opryskiwania 
powierzchni. 

KIERUNEK ZWALCZANIA: LARWY MUCH
DOZOWANIE

250 g produktu Hoko®Ex® na 10 m2

250 g produktu Hoko®Ex® 
rozpuścićw 1 do 4 l wody – użyć
opryskiwacza plecakowego 250 g
produktu Hoko®Ex® rozpuścić
w 10 l wody – polewanie
przy pomocy konewki

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie na sucho:
Preparat należy równomiernie rozprowadzić
„rozsypać” na całej powierzchni podłogi
w budynku inwentarskim

Polewanie lub oprysk powierzchni:
W oborach dla krów, cieląt oraz stajniach należy użyć
Hoko®Ex® wzdłuż ścian na pasie ok 50 cm w miejscach
nagromadzenia ściółki. W chlewniach z rusztami należy
produkt użyć na całej powierzchni. W przypadku podłóg
częściowo pokrytych rusztami również należy
użyć Hoko®Ex® na całej powierzchni.

DYSTRYBUCJA 
Firma Dystrybucyjno-Handlowa Tierpartner

78-550 Czaplinek, ul. Wiejska 13, Polska

Przed użyciem Hoko®Ex® należy zidentyfikować 
miejsca rozmnażania się much, a następnie 
użyć produkt na całej powierzchni występujące-
go problemu.

SKŁAD: cyromazyna SG2%, nr CAS 662128, nosnik obojętny 98%. NR REJESTRACJI: 2085/05 z 01.02.2005 r.
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