2020

ДЪРВЕНИЦИ И
КОКОШИНКИ

НОКАУТ УНИВЕРСАЛ (500 мл)

2

Мощен препарат с три активни вещества от различни
химически групи. Моментален първоначален ефект. Готов
за употреба. Освен креватни дървеници и кокошинки,
унищожава още: домашни акари, прахови акари, молци
по храните, молци по дрехите, кърлежи, причиняващи
краста, брашнени бръмбари, бръмбари по кожите,
хлебарки, бълхи, паяци, мравки, комари, мухи, оси и
стършели. За площ от 10 м². С дълго остатъчно действие
– до 6 месеца.
Производител: Kwizda-France SAS, 78160 Marly-le-Roi, France.

МИКРОКАПСУЛИ

INSEKTILL (500 мл)

Мощен инсектицид с две активни вещества.
Микрокапсулиран. Готов за употреба. За хлебарки, мравки,
мухи и комари. Микрокапсулите създават „минно поле“ за
насекомите и полепват по телата им, когато преминават
през третирания участък. Те ги пренасят в убежищата си
и заразяват дори и укрилите се насекоми. Резултатът е
сигурно действие дори и за резистентните хлебарки. За
площ от 15 м². Остатъчно действие – до 21 дни.
Производител: I.R.C.A. Service S.p.A., 24040 Fornovo S.
Giovanni, Italy.
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МИКРОКАПСУЛИ

ЦИПЕРКАП (20 мл)

4

Мощен инсектицид с три активни вещества. Микрокапсулиран.
Концентрат. За хлебарки, мравки, мухи и комари. Доза:
20 мл от препарата в 600 мл вода за опръскване на 12 м².
Микрокапсулите създават „минно поле“ за насекомите и
полепват по телата им, когато преминават през третирания
участък. Те ги пренасят в убежищата си и заразяват дори и
укрилите се насекоми. Резултатът е сигурно действие дори и
за резистентните хлебарки. Остатъчно действие – до 21 дни.
Производител: I.R.C.A. Service S.p.A., 24040 Fornovo S. Giovanni,
Italy.

МАГНУМ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ (15 г)

Примамка с две активни вещества. Привлича хлебарките
от метри. Консумират и се заразяват една друга
(лавинообразен ефект). Залагате у Вас, умират дори и при
съседите Ви. В капсули - не влизате в контакт с активните
вещества. За кухни, шкафове с храни, бани, електроуреди,
ел. инсталации, помещения с възрастни, деца и домашни
любимци. Убива до 15 000 хлебарки. За площ от 100 м².
Действа до 4 месеца.
Професионален ефект в аматьорска опаковка!
Производител: Mylva S.A., 08006 Barcelona, Espana.

Видеo
Как да използваме
продукта:

5

МАГНУМ ГЕЛ ЗА МРАВКИ (15 г)
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Примамка с две активни вещества.
Мравките я пренасят в колонията и хранят
ларвите и царицата. След няколко часа цялата
колония загива, дори и да не знаете къде
се намира тя. Мравките просто изчезват. За
употреба на открито в градината, и на закрито
в дома. За площ от 100 м². Действа до 4
месеца. Професионален ефект в аматьорска
опаковка!
Производител: Mylva S.A., 08006 Barcelona, Espana.

Видеo
Как да използваме
продукта:

ДОБОЛ 2 МГ (50 г)

Примамка, която мравките носят в гнездата си и хранят ларвите и царицата.
Цялата колония загива до седмица. Особено подходяща за малките, кафяви
(фараонови) мравки, нападащи панелните жилища. Третират се местата,
където мравките преминават – покрай стени, врати, первази на прозорци,
основи на сгради, около пукнатини и цепки, на входа на гнездата. Прилага
се по 3 начина: 1) Поръсване: разходна норма 20 г/м². 2) Опръскване:
50 г от препарата (цялото съдържание на бутилката) в 0,5 л вода за 2,5 м².
3) Омокряне: само за употреба на открито, залива се гнездото с 20 г (около
половината от бутилката) в 1 л вода за 1 м².
Производител: Kwizda-France SAS, 78160 Marly-le-Roi, France.
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МУХИ

НОКАУТ ГЕЛ ЗА МУХИ (4 стикера)
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Стикери за прозорци с формата на цветя, покрити с
незасъхващ гел с иновативна и вкусна примамка,
привличаща мухите. С моментален убиващ ефект.
Може да се използва във всички стаи и лесно да бъде
отстранен, ако пожелаете. Двойно предназначение –
за моментален контрол в случай на нападение или като
превантивно средство преди нападението. За площ от
40 м². Продължително действие - до 4 месеца.
Производител: Kwizda-France SAS, 78160 Marly-le-Roi,
France.

МУХИ

МУСЦИД 100 СГ (25 г)

Препарат за борба с мухи с моментален убиващ ефект. Има силно
привличащо действие, съдържа 3 атрактанта. Мухите кацат точно там,
където е обработено и умират веднага. Два начина за нанасяне: 1) Чрез
намазване: Флаконът се долива с вода и с получената смес се намазват
3 петна с размери 10 х 30 см. 2) Чрез опръскване: Съдържанието се
смесва с 0,25 литра вода. Опръскват се местата, където мухите кацат
или преминават. Може да се използва празен пулверизатор от препарат
за прозорци или за пръскане на цветя. За 10 м² защитавана площ.
Осигурява защита до 3 месеца.
Производител: KWIZDA-France SAS, 78160 Marley-le-Roi, France.
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ОПРАШВАНЕ

БИОПОЛИН (50 мл)
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Атрактант за медоносни пчели и бомбуси. Подобрява опрашването –
увеличава завръзите, броя на семената, размера на плода и добива от
културите. Микрокапсулирана формулация с бавно освобождаване на
атрактанта и удължено действие по време на целия цъфтеж. За употреба
при зеленчуци, плодове, овощни дървета и ягодоплодни култури
(домати, пипер, краставици, лук, зеле, моркови, репички, маруля, боб,
грях, патладжан, тикви, дини, пъпеши, череши, вишни, сливи, ябълки,
праскови, кайсии, ягоди, малини, касис и др.). Разреждат се 50 мл от
препарата в 15 л вода за опръскване на 250 м².
Производител: ICB Pharma, 43-602 Jaworzno, Poland.

ЛИСТНИ ВЪШКИ И АКАРИ

АФИТЕК ЕК (25 мл):

За механично отстраняване от растенията на листни въшки,
паяжинообразуващи акари, ериофидни акари, щитоносни
въшки, листни бълхи, белокрилки и трипс. Не е пестицид.
Чисто физически механизъм на действие. Обездвижва
насекомите и води до смърт в рамките на минути. Не дава
остатъчни количества в продукцията. Няма резистентност.
Разреждане 5-15 мл в 10 л вода в зависимост от вида на
растенията. Един флакон е достатъчен за обработка на около
300 м². с растения.
Производител: ICB Pharma, 43-602 Jaworzno, Poland
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БАНДИТ 10 ЕВ (25 мл):
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Мощен препарат срещу бълхи и кърлежи. Разрежда се с вода и се опръскват
местата, които насекомите обитават. Може да се използва празен флакон с
пулверизатор от препарат за прозорци, градинска или лозарска пръскачка.
1) Срещу бълхи – 4 мл в 1 л вода за 20 м².
2) Площно третиране срещу кърлежи – 4 мл в 2 л вода за 100 м². Тревата да се окоси
предварително. Обработката трябва да се повтори след 7 дни, за да се хванат и
яйцата.
Един флакон е достатъчен за приготвяне на следните количества работен разтвор: за
бълхи 6.25 л за обработка на 125 м²; за кърлежи 12.5 л за обработка на 625 м² площ.
Производител: TransChem s.r.o., 100 00 Praha 10, Czech Republic

КОМАРИ

ФОВАЛ ЕК (50 мл)

Инсектицид, специално предназначен за опръскване на
тревни площи срещу комари. Мощна комбинация от три
активни вещества с моментален убиващ ефект. Обработват
се местата, където комарите почиват през деня (тревни
площи, живи плетове, храсти, дървета, стрехи, стени
и тавани на летни къщи, обори и ферми за животни).
Може да се използва градинска или лозарска пръскачка.
Разреждат се 50 мл от препарата в 5 л вода за опръскване
на 100 м².
Производител: Kollant S.r.l., 35121 Padova, Italia.
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АНТИВЕСПЕ (750 мл):
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За безопасен контрол на оси и стършели, както
и гнездата им. Аерозолен флакон под много
високо налягане. Специална дюза. Пръска на
разстояние до 4 м, не е необходимо специално
защитно облекло. Мощна комбинация от три
активни вещества с моментален убиващ ефект.
Има и остатъчно действие. Пръска се надвечер,
когато осите (стършелите) са се прибрали в
гнездото.
Производител: Kollant S.r.l., 35121 Padova, Italia.

БРОДИ 2.5 ПАСТА (150 г):

Апетитна примамка под формата на паста в удобни,
дозирани, хартиени пликчета по 10 г. Убива с едно
залагане. Ароматна и силно привлекателна на вкус за
гризачите, съдържа мазнини. Действа дори и там, където
зърнените примамки се провалят. Влагоустойчива.
Подходяща за мазета, канали и складове за зърно.
Залагайте на интервали от 5 м. За мишки по 2 пликчета на
отровна точка, за плъхове по 10 пликчета. Една опаковка е
достатъчна за обработка на 25 м² площ.
Производител: Kollant S.r.l., 35121 Padova, Italia.
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ТЕМОБИ (135 г):
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Оригиналното италианско, незасъхващо и плътно лепило за гризачи. За самостоятелно
приготвяне на лепливи плоскости. Незапалимо, нетоксично и без мирис. Може да се
използва без риск в хранителни обекти или там, където употребата на токсични примамки
е забранена или нежелана. Нанася се върху парчета дебел картон, шперплат, дъска или
подобен материал и се залага на места, обитавани от гризачите или около техните дупки.
Ако се нанесе върху пластмасови или картонени ленти и те се разположат на черчеветата
на прозорците или около дупки, лепилото става преграда срещу гущери, мравки, бръмбари,
мухи, комари, щурци и др. В овощните градини може да се използва срещу нападение на
вредни насекоми, като се намажат стеблата на дърветата под формата на пръстен.
Производител: Kollant S.r.l., 35121 Padova, Italia.

RELIEF (600 г):

Гранули за прогонване на змии и гущери с продължително действие дори и на открито.
Съдържа активни ароматни есенции с неприятна за влечугите миризма. Прогонва
змиите далече от третираните зони, без да наранява самите влечуги или
да причинява вреда на други животни, или на околната среда. Предназначен за
употреба на всички места, където има нападение на влечуги или в зони, които искате
превантивно да защитите (къщи, вили, градини, къмпинги, палаткови лагери, саксии
с цветя, струпани дървени трупи и др.). Прилага се чрез поръсване на тънък слой по
пътечките на влечугите или по местата, които се предполага, че обитават. Една опаковка
е достатъчна за обработка на ивица с дължина около 100 м.
Производител: FarmaP, Via Nazionale 66, 65012 Cepagatti (PE), Italia
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TALPA RAUS (700 г):
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Гранули за прогонване на къртици, сляпо куче, полевки и полски мишки. Съдържа
рицинин и органичен азот 5.5%. Тяхното освобождаване в почвата произвежда
миризма, която създава неблагоприятна среда за земните гризачи. Има бавно
и постепенно действие в продължение на 80-90 дни. Екологичен. Действа като
органичен азотен тор. Приложим в биологичното земеделие. Подходящ за земеделски
култури, треви, декоративни храсти и цветя в зеленчукови и овощни градини, поляни,
тревни площи, спортни игрища и площадки. Прилага се чрез поръсване във и около
дупките. Първоначално 150-180 г (три пълни дозатора) на м²; след това поддържащо с
50-60 г (един пълен дозатор) на м² на всеки 30-40 дни.
Производител: Mondo Verde S.r.l., 113 - 50038 Scarperia (FI), Italia.

SCOOT (150 г):

Концентрат за прогонване на птици, кучета и котки. Съдържа вещество, слабо
доловимо за човешкото обоняние, но изключително неприятно за животните, което
ги принуждава да потърсят друго място да почиват и да се изходят. Не е опасен за
хора, животни и растения. Подходящ за обработка на первази, покриви, балкони,
врати, стени, тротоари, поляни, дворове, земи и всякакви други повърхности, където
кацат птици и се разхождат кучeта и котки, и това създава проблеми. Прилага
се чрез опръскване, като 150 г се разтварят в 30 л вода за обработка на 100 м².
Третирането се повтаря след 15 дни, а след това веднъж месечно до изчезване на
набезите. Обработката се повтаря и при дъжд, наводняване или напояване.
Производител: Mondo Verde S.r.l., 113 - 50038 Scarperia (FI), Italia.
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ФИРМА, КОЯТО ПУСКА НА ПАЗАРА ПРОДУКТИТЕ:
“Пест Контрол Продукти“ EООД
ул. Бесарабия № 52, офис 4
кв. Левски, 1517 София,
телефон: 02/945 14 95
мобилен: 0887/200 350
е-мейл: office@pcp-bg.com
сайт: www.bugaway.info

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БИОЦИДНИТЕ
ПРЕПАРАТИ БЕЗОПАСНО!
ПРЕДИ УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА И
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕПАРАТА!

ТЪРСЕТЕ В ПРАКТИКЕР, ФАНТАСТИКО
И ПО-ДОБРИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ И
СЕЛСКОСТОПАНСКИ АПТЕКИ

