
Název přípravku:  MUSCID 5 GB 
 
Účel použití: 
Insekticid – granulovaná návnada na mouchy s pohlavním atraktantem 
Muscid 5 GB je insekticidní návnada v granulích k hubení much v mnoha typech chovného 
prostředí (dobytek, prasata, drůbež, ovce, králíci, koně atd.).  
Žluté granule bez zápachu MUSCID 5 GB mají díky duálnímu účinku potravního atraktantu 
a pohlavního feromonu vynikající přitažlivost pro mouchy a hubí samce i samičky much. 
Účinná látka acetamiprid je aktivní složkou nové generace ze skupiny neonikotinoidů. Působí 
při požití a kontaktu s centrální nervovou soustavou v postsynaptické části. Mouchy přestávají 
žrát a rychle hynou. 
 
Forma přípravku a účinné látky: 
Žluté granule obsahují 5 g/kg účinné látky acetamiprid, 0,6 g/kg feromonu (Z)-9-Tricosen a 
0,02 g/kg pomocné látky denatonium-benzoát. 
 
Návod na použití a dávkování: 
Nenápadná přítomnost granulí bez zápachu zajistí prostředí bez much. 
• Žluté granule použijte v obytných budovách, hospodářských budovách a přepravním 

materiálu pro zvířata. 
• Granule rozsypte v množství cca 25 g na 10 m2 v místech s koncentrací much (prosvětlená 

místa, okenní parapety) mimo dosah hospodářských zvířat. 
• Pro dosažení nejsilnějšího přitažlivého účinku granule rozsypte důkladně do malé 

ploché misky nebo přímo na zem. V případě velmi suchých podmínek granule postříkejte 
tekutinou (mlékem nebo vodou). 

• Návnadu pravidelně obnovujte. 
• Muscid 5 GB je nutné aplikovat na povrchy s výskytem much s četností od jednoho do 

šesti týdnů v závislosti na úrovni zamoření hmyzem. Muscid 5 GB lze použít k prevenci 
výskytu much nebo k vyhubení jejich stávající populace. 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
P501 Odstraňte obsah/obal … 

 
Pokyny pro první pomoc: 
Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a 
obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem a opláchnout vodou. Při zasažení očí 
vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody několik minut. Při požití 
v případě výskytu symptomů nebo příznaků konzultovat s lékařem. 
 
Obsah: 300 g, 400 g, 500 g, 2 kg 
Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný PET nebo FE obal se zbytky přípravku 
ODEVZDAT VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU ! 
 
Číslo šarže a datum výroby: viz obal. 



Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
Skladování: Skladovat v původních nádobách v chladných, suchých a dobře větraných 
prostorách při běžné teplotě odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
 
Výrobce:  
Kwizda-France S.A., 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie,  
Tel: +33 (0)1 39 16 09 69 
 


