
Κατάλογος



Ευρύ φάσμα δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα

Χαμηλό κόστος εφαρμογής 

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο 
Εντομοκτόνο

Cipergen



1 L 5 L250 ml

Εφαρμογή

Καταπολεμεί

Διαθέσιμο σε
Νεφελοψεκασμός Ψεκασμός

Κουνούπια Μύγα Ψύλλοι

Τσιμπούρι Κατσαρίδα Ακάρεα

Σύνθεση (Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο) 
Cypermethrin 10,00%

Αδειοδότηση
Αρ. άδειας: Β1111
  

Μόλις το εντομοκτόνο αραιωθεί σε νερό, ψεκάστε το απευθείας σε 
στέγες, δάπεδα, τοίχους, παράθυρα και άλλα μέρη όπου 
συχνάζουν  τα έντομα. Το Cipergen είναι πιο αποτελεσματικό εάν οι 
επιφάνειες είναι καθαρές και ελαφρώς πορώδεις. 

Οδηγίες χρήσης

•Άμεση δράση
•Πολύ αποτελεσματικό.
•Χαμηλό κόστος εφαρμογής
•Ασφαλές για ανθρώπους και ζώα. Χαμηλή τοξικότητα
•Χρόνος αναμονής 2 ώρες

 

Βασικά πλεονεκτήματα

•Πυρεθροειδές εντομοκτόνο τελευταίας γενιάς με ευρύ φάσμα 
δράσης.
•Συνιστάται για όλα τα είδη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
•Συνιστάται ειδικά για τα σφαγεία & τη βιομηχανία τροφίμων.
 
 

Κύριες ιδιότητες

Φάσμα δράσης

Μύγα

Κουνούπια

Σκαθάρι

Ακάρεα

Τσιμπούρια

Αλογόμυγα

Σφήκα

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

· Alphitobius diaperinus

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp. 

· Fam. Tabanidae

· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

Ψεκασμός:
Πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού 5-10m 2 
Μη πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού 

Νεελοψεκασμός:
100 ml / 1 λίτρο νερού      500m3

Δοσολογία:

Ψύλλοι & ψείρες
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Ιδανικό για

10-20m
2



Especialistas en biocidas

Υψηλή αποτελεσματικότητα
(συνδυασμός 2 δραστικών ουσιών)

Ταχύτατη δράση

Μέγιστη διάρκεια

Συμπυκνωμένο Εντομοκτόνο-
Ακαρεοκτόνο

Finigen Plus



5 L

Εφαρμογή

Καταπολεμεί

Διαθέσιμο σε

Especialistas en biocidas

ΚουνούπιΜύγα

ΚατσαρίδαΨύλλοι

Ακάρεα

Τσιμπούρια

Σκαθάρι

Φάσμα δράσης

Μύγα

Κουνούπια

Σκαθάρι

Ακάρεα

Τσιμπούρια

Αλογόμυγα

Σφήκα

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

· Alphitobius diaperinus

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Chinchorros
· Ornithodoros spp.

· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp. 

· Fam. Tabanidae

· Vespa velutina
· Vespula vulgaris

 

Δοσολογία

Ψύλλοι & Ψείρες
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Ιδανικό για

Σύνθεση (Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο) 
Cypermethrin 3% w/v, Acetamiprid 3% w/v 

Αδειοδότηση
Αρ. άδειας: Β1578

Πριν από την χρήση του FINIGEN® PLUS, τα οργανικά απόβλητα και οι ακαθαρσίες 
πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή εφαρμογής. Ο καθαρισμός της 
προσβεβλημένης επιφάνειας θα οδηγήσει σε καλύτερη εγκατάσταση του προϊόντος 
και θα αυξήσει την περίοδο δράσης του. Το FINIGEN® PLUS πρέπει να εφαρμόζεται 
απευθείας πάνω στην επιφάνεια όπου συνήθως υπάρχουν έντομα καθώς και σε άλλα 
σημεία όπου μπορεί να κρύβονται όπως τρύπες και σχισμές.

· Υψηλή αποτελεσματικότητα (συνδυασμός 2 δραστικών ουσιών).
·  Ταχύτατη δράση.
·  Μεγάλη διάρκεια.
·  Χρόνος αναμονής 1 ώρα.

Υψηλής αποτελεσματικότητας. Με άμεση δράση σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις λόγω της ουσίας Cypermethrin, και με μεγάλη 
υπολειμματικότητα αφού περιέχει επίσης Acetamiprid. 
Το Acetamiprid επιφέρει προνυμφοκτόνο δράση και λιγότερες 
γνωστές ανθεκτικότητες που σε συνδυασμό με την άμεση δράση 
του Cypermethrin συνθέτουν υψηλή συνεργιστική δραση. 

Οδηγίες χρήσεις

Βασικά πλεονεκτήματα

Κύριες Ιδιότητες

1 L60 ml 500 ml250 ml

Ψεκασμός:
Πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού   5-10m2

Μη πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού  10-20m2

Νεελοψεκασμός:
100 ml / 1 λίτρο νερού      500m3

Νεφελοψεκασμός Ψεκασμός



Especialistas en biocidas

Δράση που διαρκεί για 
εβδομάδες 

Υψηλή αποτελεσματικότητα

Κατάλληλο για βαδιστικά 
έντομα.

Εντομοκτόνο σε μορφή 
σκόνης

Cipergen  5DP



Σύνθεση (Σκόνη επίπασης)
Cypermethrin 5,00%

5 Kg 25 Kg

Εφαρμογή

Καταπολεμεί

Διαθέσιμο σε

Especialistas en biocidas

Αδειοδότηση
Αρ. άδειας: Β1261

ΑκάρεαΤσιμπούριαΣκαθάρι

Μύγα Ψύλλοι Ψείρα

Σκόνη

Φάσμα δράσης

Σκαθάρι

Ακάρεα

Chinchorros

Ψύλλοι

Μυρμήγκια

· Alphitobius diaperinus

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis

· Ornithodoros spp.

· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp. 

· Pheidole pallidula
· Crematogaster scutelaris
· Tetramorium caespitum
· Tapinoma nigerrimum
· Lasius niger/grandis
· Plagiolepis pygmaea

Δοσολογία:    20g/m2 (1κιλό ανά 50m2)  

Ψύλλοι & Ψείρες
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

Ιδανικό για

Κύριες ιδιότητες

Οδηγίες χρησης

· Μεγάλη αποτελεσματικότητα
· Ασφαλές για ανθρώπους και ζώα. Χαμηλή τοξικότητα.
· Η δράση του διαρκεί για εβδομάδες

Βασικά πλεονεκτήματα

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο το οποίο δρα δια επαφής και κατάποσης ενάντια σε 
ένα ευρύ φάσμα εντόμων και ακάρεων. Χαρακτηρίζεται από την άμεση 
αποτελεσματικότητα και την υψηλή υπολειμματική δράση ακόμη και σε χαμηλές 
δόσεις κατά των ενηλίκων εντόμων, των προνυμφών και με δευτερεύων δράση 
έναντι των αυγών.
Το Cipergen 5DP είναι εντομοκτόνο για χρήση σε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών 
μονάδων, κλουβιά και άλλες εγκαταστάσεις ζώων.

Πριν να εφαρμόσετε το προϊόν, αφαιρέστε από της περιοχές που θα γίνει εφαρμογή 
του προϊόντος τα οργανικά απόβλητα. Εφαρμόστε το προϊόν στην απουσία ζώων 
και εμποδίστε την είσοδο τους από την περιοχή εφαρμογής.
Εφαρμόστε το CIPERGEN® 5 DP απευθείας στην επιφάνεια όπου τα έντομα περνούν 
ή κάθονται.



Sanivir 
Plus

Απολυμαντικό ευρέως 
φάσματος - Εντομοκτόνο

Απολυμαίνει & Απεντομώνει
με μόλις μια εφαρμογή

Εξοικονομεί χρόνο και κόστος

Ευρύ φάσμα: Βακτήρια, 
μύκητες, ιούς, έντομα και ακάρεα

Especialistas en biocidas



Αδειοδότηση
Αρ. άδειας: Β189

Οδηγίες χρήσης
Πριν την εφαρμογή του προϊόντος απομακρύνετε τα οργανικά 
απόβλητα (ούρα, περιττώματα) και τα ζώα. Εφαρμόστε το 
Sunivir Plus με ψεκασμό κατευθείαν στις επιφάνειες ενώ το έχετε 
διαλύσει σε νερό σύμφωνα με τις προτεινόμενες αναλογίες.

 

Κύρια πλεονεκτήματα
•Τριπλή δράση: Καθαρίζει,  απολυμαίνει και απεντομώνει με μία 
μόνο εφαρμογή.
•Εξοικονομεί χρόνο και κόστος.
•Ευρύ φάσμα δράσης.

Κύριες ιδιότητες
•Απολυμαντικό και εντομοκτόνο ευρέως φάσματος.
•Συνιστάται για απολύμανση σε:
Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
Στάβλους, χώρους αρμέγματος, γαλακτοκομεία, 
Οργανικά Απόβλητα,
Οχήματα Μεταφοράς Ζώων,
Εκκολαπτήρια,
Σφαγεία,
Επιφάνειες (δάπεδα & τοίχοι), Εργαλεία.

Εφαρμογή

Σύνθεση (Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο) 
Glutaraldehyde 15,00% Cypermethrin 10,00% 
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 10,00% 

Καταπολεμεί

Διαθέσιμο σε

1 L 5 L250 ml

Μύκητες Ιοί ΣπόριαΒακτήρια Μύγα

Ψύλλοι ΣκαθάριΚουνούπια ΤσιμπούριαΑκάρεα

ΠλύσηΝεφελοψεκασμός Ψεκασμός

1:800
1:600
1:300

1:200
1:100
1:10

·Αεροψεκασμός
·Ψεκασμός για εργαλεία και βιομηχανία τροφίμων
· Κανονική απολύμανση 
·Απολύμανση για οργανικούς παράγοντες, υποδήματα, 
φορτηγά, οχήματα, ρυμουλκούμενα κλπ.
· Απολύμανση μετά από ξέσπασμα μιας νόσου
· Νεφελοψεκασμός / Μέγιστη εντομοκτόνος δράση

0,12%
0,15%
0,30%

0,50%
1,00%

10,00%

% (V/V) o (P/P)

Δοσολογία:   1 λίτρο διαλύματος για κάλυψη 10-20m2 

Εύρος καταπολέμησης
Μύκητες & ΣπόριαΙοί

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica  en pavos .......... ADENOVIRIDAE 
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE 
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica ........................... FLAVIVIRIDAE
Parvovirus porcino ............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado ................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos .................... POXVIRIDAE

Campylobacteriosis  ................... Campylobacter spp.
Colibacilosis ..................................... Escherichia coli 
Coriza infeccioso ........... Haemophilus paragallinarum
Listeriosis ............................. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis ................. Mycoplasma gallisepticum 
Sinovitis infecciosa .................. Mycoplasma synoviae
Pasteurelosis aviar ................... Pasteurella multocida
Salmonelosis ................................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar ................ Salmonella spp.
Staphylocosis ............................ Staphylococcus spp.
Streptocosis ................................ Streptococcus spp.

Βακτήρια

Aspergilosis ................... Aspergillus spp. 
Candidiasis  ................. Candida albicans

Έντομα
Fly  
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp.

Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica 

Disentería porcina .... Brachyspira hyodsent.

Brucelosis ............................. Brucella spp. 

Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae 

Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli 

Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae

Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis

Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.

Brucelosis bovina .................. Brucella spp.

Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.

Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Mosquito 
Aedes aegypti
Aedes albopictus

Beetle
Alphitobius diaperinus

Flea
Linognatus spp.
Haematopinus spp.

Wasp
Vespa velutina
Vespula vulgaris

Tick
Ornithodoros spp.

Mite
Dermanyssus 
gallinae

Μεθόδοι απολύμανσης Dilution

Especialistas en biocidas

•Χρόνος αναμονής: 4 ώρες.



Sanivir 
Smoke

Απολυμαντικό καπνού

Ευρύ φάσμα:
(Βακτήρια, Μύκητες, Ιούς, κ.α.)

Ξηρός καπνός
Χωρίς υπολείμματα

Εύκολο στη χρήση
Εξοικονόμηση χρόνου

Especialistas en biocidas



Σύνθεση (Κερί που παράγει απολυμαντικό καπνό)
Orthophenylphenol 7,00% 
Glutaraldehyde 3,50%

Καταπολεμεί

Εφαρμογή

Διαθέσιμο σε

Fungi & Spores
Aspergilosis .................. Aspergillus spp. 
Candidiasis  ................ Candida albicans

Βακτήρια Μυκήτες Ιοί Σπόρια

Campylobacteriosis ..... Campylobacter spp.
Colibacilosis ...................... Escherichia coli 
Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.
Listeriosis ............. Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis . Mycoplasma gallisepticum  
Sinovitis infecciosa ... Mycoplasma synoviae
 Pasteurelosis aviar ... Pasteurella multocida
Salmonelosis .................... Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar... Salmonella spp.
Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.
Streptocosis ................. Streptococcus spp.
Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina .. Brachyspira hyodsent.
Brucelosis ............................. Brucella spp. 
Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae 
Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli 
Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis
Epidermitis exudativa .. Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina ................... Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ... Mycobacterium bovis

Βακτήρια

Especialistas en biocidas

Αδειοδότηση
Αρ. άδειας: Β1559

Οδηγίες χρήσης
Ανάλογα με  την επιφάνεια των εγκαταστάσεων υπολογίστε την 
απαιτούμενη ποσότητα Sanivir Fumigeno που θα χρησιμοποιηθεί. 
Ανάψτε το φυτίλι και απομακρυνθείτε από την περιοχή. Κρατήστε το 
δωμάτιο κλειστό και κενό από ανθρώπους και ζώα. Εξαερείστε καλά 
πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το χώρο εφαρμογής.

Βασικά πλεονεκτήματα
•Eύκολο στη χρήση.
•Ξηρός καπνός. Χωρίς υπολείμματα.
•Μη τοξικό.
•Σκοτώνει άμεσα μικροοργανισμούς.
•Εγκρίθηκε από το τμήμα Γεωργίας της Ισπανίας για την 
απολύμανση αυγών για εκκόλαψη.
•Χρόνος αναμονής: 6 ώρες.

Κύριες ιδιότητες
•Απολυμαντικό καπνού ευρέως φάσματος.
•Γρήγορη και εκτεταμένη κάλυψη του καπνού σε ολόκληρη την 
περιοχή εφαρμογής
Συνιστάται για:
•Κτηνοτροφικές & Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
•Σιλό, φορτηγά (μεταφορά ζώων & ζωοτροφές).

Καπνός

Φάσμα δράσης

Δοσολογία:   1 g / 2 m3  όγκου

Ιούς
Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica aviar ............... ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .................... HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar ..................... HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .......................... ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE ....... PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar ........................................... POXVIRIDAE
Peste porcina africana ........................ ASFARVIRIDAE
PRRS ................................................ ASTERVIRIDAE
Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica ........................... FLAVIVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY ................. HERPESVIRIDAE
Parvovirus porcino .............................. PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .................. PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE

25 g 200 g 1 Kg15 g

Τύπος προϊόντων: ΤΠ3
Κτηνιατρική υγιεινή
Μορφή: FU Καπνογόνο

Μύκητες & Σπόρια



Camaleon GOLD

Σύνθεση (Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο) 
Azamethiphos 10,00%

Διαθέσιμο σε

Αδειοδότηση
Αρ. άδειας: Β1530

Οδηγίες Χρήσης
Αραιώστε στο νερό και ψεκάστε κατευθείαν στο έδαφος, παράθυρα 
και γενικά στις επιφάνειες που συχνάζουν τα έντομα. Το προϊόν 
παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα σε καθαρές και σχετικά 
πορώδεις επιφάνειες.

Κύρια πλεονεκτήματα
· Το μοναδικό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο της αγοράς 
· Μέγιστη διάρκεια δράσης 
· Ευρύ φάσμα καταπολέμησης 
·  Χρόνος αναμονής 1 ώρα

Κύριες Ιδιότητες
· Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο με ευρύ φάσμα και μακράς 
διάρκειας δράση.
·  Για χρήση σε όλες τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Εφαρμογή

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο 

 

500 ml

Νεφελοψεκασμός Ψεκασμός

Καταπολεμεί

Κουνούπια Μύγα Ψύλλοι Τσιμπούρι

Μυρμήγκι Κατσαρίδα Ακάρεα Ψείρα

Μύγες

Κουνούπια

Σκαθάρι

Ακάρεα

Τσιμπούρια

Αλογόμυγα

· Musca domestica
· Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Culex spp.
· Aedes spp.
· Anopheles spp.

Ψύλλοι & Ψείρες
· Linognatus spp.
· Haematopinus spp.
· Solenopotes spp.
· Eomenacanthus spp.
· Ctenocephalides canis
· Ctenocephalides felis
· Pullex irritans
· Xenopsylla cheopis
· Ceratophyllus gallinae
· Spilopsyllus cuniculi

· Alphitobius diaperinus

· Dermanyssus gallinae
· Cheyletiella spp.
· Sarcoptes scabiei
· Psoroptes bovis
· Chorioptes bovis
· Ornithodoros spp.

· Ixodes spp.
· Rhipicephalus spp.
· Dermacentor spp.
· Haemaphysallis spp. 

· Fam. Tabanidae

Φάσμα δράσης

Ψεκασμός:
Πορώδεις επιφάνειες: 5-10ml / 1 λίτρο νερού  5-10m2 

Μη πορώδεις επιφάνειες: 5-10ml / 1 λίτρο νερού  10-20m2

Νεφελοψεκασμός:
50ml / 1 λίτρο νερού   500m3

Δοσολογία:

5 L
Ιδανικό για



Αδειοδότηση

Οδηγίες Χρήσεις

Κύρια πλεονεκτήματα

Κύριες ιδιότητες

Διαθέσιμο σε

Αρ. άδειας: Β1531

Εφαρμόστε το προιον σε μερη που συχνάζουν οι μύγες (παράθυρα, 
περιβάζια, τοίχους κ.α.). μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε μικρά 
πιατάκια (δοχεία). Συνιστάται μικρή υγροποίηση των κόκκων σε 
περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών. 

 

· Εύκολη εφαρμογή 
· Υψηλή προσελκυστικότητα
· Χαμηλή τοξικότητα

Περιέχει την δραστική ουσία Azamethiphos, την μοναδική 
οργανοφοσφωρική ουσία της αγοράς για χρήση ως βιοκτόνο. 
Με ευρύ φάσμα και μεγάλης διάρκειας δράση. Το Atiza GR 
παρουσιάζει επίσης αξιόλογη προσελκυστική δράση σε όλα τα είδη 
μυγών λόγω της παρουσίας ζάχαρης στην σύνθεση του. Οι μύγες 
πεθαίνουν είτε εξ επαφής είτε με την κατάποση του δολώματος.

300 g 2 kg

Εφαρμογή

Καταπολεμεί

Σύνθεση (Κοκκώδες)
Azamethiphos 1 %

Atiza GR Κοκκώδες δόλωμα έτοιμο για χρήση

Φάσμα Δράσης

Δόση: 25g για κάλυψη 10m2 

Μύγα

Μύγα

Αλογόμυγα

· Musca domestica
· Haematobia irritans
· Stomoxys calcitrans
· Eristalix tennix
· Fannia canicularis
· Psychoda spp.

· Fam. Tabanidae

Ξηρός διασκορπισμός 

Αλογόμυγα



Ratolí  

Σύνθεση (φρέσκο δόλωμα)
Bromadiolone 0,005%      

Αδειοδότηση
Αρ. Άδειας: 24

Οδηγίες Χρήσης  
Φορέστε προστατευτικά γάντια πριν τη χρήση. Τοποθετείστε το δόλωμα 
σε σημεία που συχνάζουν τα τρωκτικά και ελέγχετε σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

-

Κύρια Πλεονεκτήματα
•Εύκολο στη χρήση
•Προσελκυστικότητα που διαρκεί εβδομάδες 
•Δεν έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικότητες 
•Τα τρωκτικά πεθαίνουν μετά από κατάποση μικρής δόσης του Ratoli

Κύριες Ιδιότητες
•2ης γενεάς αντιπηκτικο τρωκτικοκτόνο.
•Η σύνθεση του περιέχει φυσικά προσελκυστικά και έλαια υψηλής 
ποιότητας. 
•Υψηλή προσελκυστικότητα

Εφαρμογή

Καταπολεμεί

Διαθέσιμο σε

Rattus
rattus

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Φρέσκο δόλωμα Χρήση σε 
δολωματικούς 
σταθμούς

10 Kg
(10x1 kg)

20 Kg
(in Bulk)

20 Kg
(20x1 kg)

1 Kg

· Roof Rat (Rattus rattus) 
· Sewer Rats (Rattus norvegicus) 
· Mice (Mus musculus) 
· Field Mice (Apodemus sylvaticus) 
· Common Voles (Microtus duodecimcostatus) 

Πεδίο εφαρμογής

Δόση Εφαρμογής:  
· Νυμφίτσες:  60-100gr  ανα  5-10 m  

 

· Ποντίκια: 50g ανα  5-10 m 



Διαθέσιμο σε

Αδειοδότηση
Αρ. Άδειας: 55

Οδηγίες Χρήσης
Φορέστε προστατευτικά γάντια πριν τη χρήση. Τοποθετείστε το δόλωμα 
σε μέρη που συχνάζουν τα τρωκτικά και ελέγχετε σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Προτείνετε ειδικά για εξωτερική χρήση.

 

Κύρια Πλεονεκτήματα
•Έτοιμα και εύκολα στη χρήση.
•Ανθεκτικά στο νερό.
•Υψηλή προσελκυστικότητα.
•Δεν έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικότητες.

Κύριες Ιδιότητες
•Αντιπηκτικό ποντικοκτόνο με υψηλή αποτελεσματικότητα και μικρή 
θανατική δόση κατάποσης.
•Η σύνθεση του αποτελείται από δημητριακά, παραφίνη και 
προσελκυστικές ουσίες.
•Υψηλή προσελκυστικότητα.

Τρωκτικοκτόνο σε μορφή κέρινων κύβων Ratigen
Κύβοι παραφίνης

· Roof Rat (Rattus rattus) 
· Sewer Rats (Rattus norvegicus) 
· Mice (Mus musculus) 
· Field Mice (Apodemus sylvaticus) 
· Common Voles (Microtus duodecimcostatus) 

Φάσμα δράσης

Εφαρμογή

Καταπολεμεί

Rattus
rattus

Rattus
norvergicus

Mus
musculus

Σύνθεση (Κύβοι παραφίνης)
Brodifacoum 0,005%

Χρήση σε δολωματικούς
σταθμούς

Δόση εφαρμογής:
Νυμφίτσες:  100g δολώματος ανά 100 m2

Ποντίκια:  40g δολώματος ανά 100 m2 

3 Kg
(in Bulk)

20 Kg
(in Bulk)




