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ULOTKA INFORMACYJNA   

TECTONIK 
PRODUKT DO OCHRONY BYDŁA PRZED MUCHAMI 
 

 Gotowy płyn do zastosowania bezpośrednio na skórę zwierząt 
 Okres aktywności resztkowej od 7 do 11 tygodni od pierwszego użycia 
 Skuteczny i trwały w działaniu 

 
 

ZASTOSOWANIE 
TECTONIK Pour-On to gotowy roztwór do zwalczania much dwuskrzydłowych 
(much rogowych, much oborowych, świerzbowców, wszy) na bydle mięsnym i 
mlecznym (bydło mleczne niebędące i będące w okresie laktacji). 
TECTONIK Pour-On zapewnia szybką migrację do warstwy powierzchniowej 
naskórka i futra zwierzęcia, eliminując ryzyko wymycia przez deszcz, co pozwala 
na długotrwałą skuteczność produktu i lepszą ochronę środowiska.  
UWAGA:  
Minimalny czas wycofania: Mięso i podroby: 3 dni - Mleko: 0 dni (bez karencji). 

SPOSÓB UŻYCIA 
Pełną dawkę preparatu należy stosować na całym grzbiecie, począwszy od 
podstawy szyi, aż do nasady ogona, przy użyciu dozownika butelki lub 
dołączonego spryskiwacza ręcznego (Butelka 2.5L). Należy upewnić się, że ok. 
1/4 całkowitej ilości produktu zostanie rozprowadzona na szyi. Zabieg należy 
wykonać jednocześnie u wszystkich zwierząt w tym samym stadzie. 
W zależności od potrzeby, zabieg można powtórzyć po 7-11 tygodniach od 
pierwszego użycia. 
W kontekście zarządzania odpornością, zaleca się przeprowadzać nie więcej niż 
5 zabiegów na rok, przy czym zalecanej dawki nie należy zmniejszać. 

DOZOWANIE 
10 ml na 100 kg masy przy maks. 25 ml na zwierzę.  
 

Masa ciała Dozowanie 

0-100 kg 10 ml (1 ml na 10 kg) 

100-200 kg 10-20 ml (1 ml na 10 kg) 

200-250 kg 20-25 ml (1 ml na 10 kg) 

>250 kg Maksymalnie 25 ml 

 

POSTAĆ UŻYTKOWA 
Produkt płynny gotowy do zastosowania. 

PRZEZNACZENIE 
Odstraszanie i zwalczanie much bydlęcych 
(muchy oborowe, muchy rogowe) oraz wszy. 

SUBSTANCJA CZYNNA 
Permetryna 36 g/L  

KLASA CHEMICZNA 
Pyretroidy. 

MECHANIZM DZIAŁANIA 
Permetryna, pestycyd klasy I, działa na układ 
nerwowy owadów. Zakłóca kanały sodowe w celu 
zaburzenia funkcjonowania neuronów i powoduje 
przykurcz mięśni, doprowadzając ostatecznie do 
paraliżu i śmierci owada. 

INNE 
Do zastosowania profesjonalnego. 
Nr zezwolenia: 4505 B 

OPAKOWANIE 
Butelka: 1 L  kod: 12050001 
Butelka: 2.5 L kod: 12050003 
 
 


