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TALPA RAUS 

 

Гранули за градини, тревни площи, декоративни храсти, цветя и земеделски култури.  

 

Съдържа алкалоиди (рицинин) и органичен азот (N) 5.5%.  

Действа като органичен азотен тор. 

Екологичен. Биоразградим. Приложим в биологичното земеделие. 

Включва дозатор в опаковката. 

 

 

TALPA RAUS е органичен продукт с напълно растителен произход от пресовани 

белтъчини на рицинови семена. Не влияе на култури, тревни площи и растения. Ефективен е 

в зеленчукови и овощни градини, поляни, тревни площи, спортни игрища и площадки. 

Освен, че прогонва земните насекоми и гризачи, той представлява висококачествен 

органичен азотен тор.  

 

TALPA RAUS работи като освобождава в почвата миризма, неблагоприятна за земните 

насекоми и гризачи. Създава обонятелна бариера, особено неблагоприятна за попови прасета 

(Gryllotalpa gryllotalpa), телени червеи (Eleteridae), къртици (Talpa), слепи кучета, полевки и 

полски мишки. Има бавно и постепенно освобождаване, действа в продължение на 80-90 

дни. 

 

TALPA RAUS се прилага чрез равномерно поръсване по лехите с разсад, във и около 

дупките на гризачите. За по-голяма ефективност върху нанесеният препарат се полага 

минимален слой пръст. След всяко третиране е добре да се полее третирания участък и да се 

поддържа почвата влажна. Препоръчителни дози: първоначално 150-180 гр (три пълни 

дозатора) на квадратен метър; след това, на всеки 30-40 дни, поддържащо с 50-60 гр (един 

пълен дозатор) на квадратен метър. Също поставете във всяка дупка или галерия 50-60 гр 

(един пълен дозатор) от продукта. 

 

ВНИМАНИЕ: Препоръчваме да държите настрана деца и животни от третираните участъци 

поне за 4-5 дни от момента на прилагане на продукта. Съхранявайте в оригиналната 

опаковка, на хладно, далече от пряка слънчева светлина и източници на топлина. Пазете 

опаковката и етикета като справка за всяка бъдеща употреба. Не изхвърляйте опаковката в 

околната среда. Избягвайте контакт с кожата и очите. 

 

Предупреждения за опасност:  

H302 Вреден при поглъщане.  

 

Препоръки за безопасност:  

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  

P103 Преди употреба прочетете етикета.  

Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.  

Р301+Р312 При поглъщане придружено с неразположение: обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
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Р330 Изплакнете устата. 

 

 
     

  ВНИМАНИЕ 

 

Производител: MONDO VERDE S.r.l., Viale J. F. Kennedy, 113 - 50038 Scarperia (FI), Italia, 

tel.: +39 0558431935, e-mail: info@mondoverde.it 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ЕООД, 1517 София, ул. “Бесарабия” № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, www.bugaway.info 

 

Съдържание: 700 г 

 

Партиден №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

Срок на годност: 5 години. 

 

 

 

 


