
Ibland dyker myror och silverfiskar upp på platser där människor inte vill ha 
dem. Snip® Myrdosa hjälper dig att minska problemen. 

Undvik myror och silverfiskar 
med Snip® Myrdosa.

Användning 
Snip® Myrdosa får användas mot myror, 
silverfiskar och andra krypande insekter som 
finns i och omkring byggnader. 

Myrdosan kan placeras inomhus eller i nära 
anslutning till en byggnad utomhus. Undvik 
att placera myrdosan på alltför fuktiga eller  
varma platser (i direkt solljus med mera).

Placera alltid myrdosan skyddat så att barn,  
husdjur eller vilda djur inte kan komma  
åt den.

Placering vid myror
Myrdosan innehåller ett bete som myrorna 
bär till sitt bo. När myrdrottningen påverkas 
av betet slutar boet att fungera och 
myrinvasionen upphör.

Placera därför myrdosan där många myror 
rör sig. Ju fler myror som fraktar bete till 
boet desto säkrare resultat. Kontrollera 
att myrorna verkligen kommer fram till 
myrdosan. Om så inte är fallet bör dosan 
placeras på en annan plats, där så många 
myror som möjligt söker sig in i den.

Viktigt information

  Läs produktetiketten innan du börjar 
använda myrdosan.

  Kom ihåg att myrdosan ska förvaras 
och användas så att barn och djur 
inte kan komma åt den.

  Om du får bete på huden, tvätta  
bort det med tvål och vatten.

  Myrdosan är farligt avfall och ska  
därför lämnas på miljöstationen  
i din kommun.

Placering vid silverfiskar
Silverfiskar besöker myrdosan och äter av 
betet i dosan. Efter en tid bör förekomsten 
av silverfiskar upphöra. Myrdosan placeras 
i de miljöer där insekterna förekommer, 
exempelvis under badkar.

Efter användning
Låt myrdosan stå kvar till dess att myrorna 
eller silverfiskarna har försvunnit. Myrdosan 
fungerar så länge det finns bete kvar, 
vanligtvis i flera veckor.

När du har använt klart myrdosan får den 
inte slängas bland vanligt hushållsavfall utan 
ska lämnas på kommunens miljöstation.

Snip® Myrdosa är ett registrerat bekämpnings
medel (reg nr 4300). Den aktiva substansen 
är Azametifos 1 %, dvs. 10 mg per dosa.

Informationsblad 
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Svartmyror är sociala insekter som lever i 
så kallade samhällen. Ett samhälle består 
av en drottning och många arbetare (sterila 
honor). Könsindivider (bevingade honor och 
hanar) utvecklas endast under vissa tider på 
året och är aktiva under en begränsad tid. 

Svartmyrorna övervintrar på frostfritt djup  
nere i marken. När vårsolen värmer upp 
marken vaknar de ur sin vinterdvala. Svart-
myrorna lever normalt på honungsdagg som 
de får från bladlöss. De äter även växtsafter, 
pollen, andra insekter och spindeldjur.

Under vår och sommar när myrorna söker 
efter föda kan de leta sig in i bostadshus 
eller andra inomhusmiljöer. Myrorna hittar 
snabbt rester av sött till exempel livsmedel 
och lägger ut ett doftspår som leder hundra-
tals nya myror till platsen. 

Att förebygga är bästa lösningen
Myrorna gör oftast ingen skada och därför 
bör man tänka efter innan man bestämmer 
sig för att bekämpa dem. I första hand bör 
man försöka ta reda på varför myrorna tagit 
sig in i huset. Ett bra sätt att förebygga 
problem är att noga städa bort livsmedels- 
rester och våttorka de ytor där myrorna  
går med rengöringsmedel. På så sätt tar  
du bort myrans doftspår.

Om svartmyror
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Silverfiskar kan påträffas nästan överallt 
inomhus, men trivs allra bäst i fuktiga 
miljöer och påträffas oftast i badrum, kök 
och tvättutrymmen. Under dygnets ljusa 
timmar håller de sig gömda i sprickor, 
springor och andra håligheter. På dessa 
platser lägger också honan sina ägg. 
Silverfiskar livnär sig främst på smulor, 
smådjur och andra organiska rester som  
de träffar på. Silverfisken lever som  
regel i 2-4 år.

Att förebygga är bästa lösningen
För att silverfiskar inte ska trivas är det 
viktigt att hålla rummet torrt, då de 
föredrar fuktiga miljöer. Tänk även på att 
täta springor och sprickor. Regelbunden 
rengöring minskar tillgången av föda för 
insekterna, renhållning är därför A och O.

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i  
Sverige 1934. Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer  
genom inspektioner, garantier och försäkringar och arbetar  
inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi,  
brandskydd och arbetsmiljö.

Om silverfiskar
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