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LIPICI PENTRU SOARECI

INSECTICID

INSECTICID MICROEMULSIE – PIPERCIP

LIPICI PENTRU ŞOARECI– pastă rodenticidă pentru şoareci şi 
insecte . Neinflamabilă, complet ne-toxică poate fi folosită într-
un strat subţire pe un suport (tăviţe de plastic, carton sau lemn) 
si amplasată în locurile frecventate de rozătoare . Pentru a sporii 
eficienţa , pe suport se pot pune bucăţi de caşcaval, miez de 
nucă sau biscuiţi.
Întinsă pe bucăţi de plastic, carton sau in crăpături constituie un 
obstacol de neînvins pentru şopârle, furnici, gîndaci şi alte 
insecte care crează discomfort.
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DIFERAT  – Momeală raticidă
Caracteristici:- distruge toate speciile de şoareci şi şobolani. Acţiunea sa se explică 
prin faptul că o dată înghiţita cauzează moartea rozătoarelor prin hemoragie 
internă , în decurs de câteva zile, fără a avertiza celelalte rozătoare faţă de otravă; 
aceasta permite o deratizare completă. Şoarecii şi şobolanii o data intoxicaţi chiar 
şi după o singură înghiţitură, vor avea senzaţia de sufocare şi vor muri în scurt timp 
, în câmp deschis.
Mod de utilizare: - Difenacoum este o momeală gata de folosire, care se utilizează 
aşa cum este. Amplasaţi 2-3 momeli la fiecare 10 mp., folosind întotdeuna mănuşi 
(de unică folosinţă) în locurile frecventate de rozătoare: locuinţe, grădini, depozite, 
hambare, şanţuri, canale, zone de colectare a deşeurilor menajere, zonele 
perimetrale ale clădirilor etc.
Datorită substanţei repelente (Benzoat de denatonium) care îi conferă un gust 
extrem de amar , riscul de intoxicare pentru alte specii ce pot consuma accidental 
această momeală este foarte redus. Cu toate acestea momelile trebuie amplasate 
astfel încât să se minimizeze riscul de ingerare de către animalele nevizatefolosind 
staţii de intoxicare sau mascând momelile cu scânduri de lemn sau ţigle.

RATIBROM 2 – Momeală raticidă (140g - 300g)
Caracteristici:- distruge toate speciile de şoareci şi şobolani. Acţiunea sa se 
explică prin faptul că o dată înghiţita cauzează moartea rozătoarelor prin 
hemoragie internă , în decurs de câteva zile, fără a avertiza celelalte rozătoare 
faţă de otravă; aceasta permite o deratizare completă. Şoarecii şi şobolanii o data 
intoxicaţi chiar şi după o singură înghiţitură, vor avea senzaţia de sufocare şi vor 
muri în scurt timp , în câmp deschis.
Mod de utilizare: - Bromadiolon este o momeală gata de folosire, care se 
utilizează aşa cum este. Amplasaţi 2-3 momeli la fiecare 10 mp. , folosind 
întotdeuna mănuşi (de unică folosinţă) în locurile frecventate de rozătoare: 
locuinţe, grădini, depozite, hambare, şanţuri, canale, zone de colectare a 
deşeurilor menajere, zonele perimetrale ale clădirilor etc.
Datorită substanţei repelente (Benzoat de denatonium) care îi conferă un gust
extrem de amar , riscul de intoxicare pentru alte specii ce pot consuma accidental 
această momeală este foarte redus. Cu toate acestea momelile trebuie amplasate 
astfel încât să se minimizeze riscul de ingerare de către animalele 
nevizatefolosind staţii de intoxicare sau mascând momelile cu scânduri de lemn 
sau ţigle.
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INSECTICID MICROEMULSIE – PIPERCIP
Caracteristici: Este un insecticid gata de folosire pe bază de piretroid 
activat de Piperonil Butoxid în soluţie apoasă, indicat în combaterea 
principalelor insecte care infestează plantele ornamentale (verzi şi cu 
flori) din casă, balcon şi grădină. Acţionează asupra adulţilor cât şi a 
larvelor de lepidoptere, diptere, coleoptere cum ar fi viermele (cydia) 
păduchele ţestos, tripsul, moliile, gandacul de Colorado.
Utilizare: Agitaţi produsul înainte de utilizare. Pulverizaţi produsul în 
mod uniform asupra plantei , având grijă să udaţi atât partea superioara 
cât şi partea inferioară a frunzelor, evitând picurarea. Trataţi planta 
ţinând braţul întins păstrând o distanţă de cca 20 – 30 cm de partea 
verde. Trataţi dimineaţa sau seara (evitaţi efectuarea tratamentelor în 
plin soare). Daca este necesar, efectuaţi până la 2 – 3 tratamente la o 
distanţă de 8-10 zile unul de altul.

APPC6964

REGEMI INSECTICID pentru combaterea insectelor de disconfort
Caracteristici: Insecticid pentru combaterea insectelor taratoare din 
zonele civile si industriale. Regemi combate eficient insectele Blattella 
germanica (gandacul galbui-roscat de bucatarie) in doza de 0.625% (1ml 
produs / 160 ml apa)
Mod de folosire: Se aplica prin pulverizarea solutiei obtinute cu o rata de 
aplicare de 50 ml solutie preparata / mp. Continutul unei fiole de 5ml 
produs se dizolva in 0.8 l apa si se stropeste o suprafata de 16 mp. 
Solutia preparata se aplica cu o pompa de stropit pe podele, in unghiul 
podea-perete, in spatele chiuvetelor, caloriferelor. Mobilei, aragazului 
sau in alte zone frecvent vizitate de gandacii de bucatarie.

FOVAL GEL- insecticide gel pentru combaterea gandacilor 
Caracteristici: FOVAL GEL este un isecticid eficient gata de folosire impotriva 
gandacilor (nimfe si adulti) din speciile Blatella germanica (Gandacul rosu de 
bucatarie), Supella longipalpa (Gandacul de mobile) si Periplaneta Americana 
(Gandacul American).
Este usor de utilizat, se aplica cu precizie datorita modului de ambalare (seringa). 
Este apetisant si cu o putere mare de atractie, garatand astfel o eficienta maxima 
in combaterea gandacilor de bucatarie. Produsul poate fi utilizat  pentru 
controlul daunatorilor in locuinte, cinematografe, scoli, spitale, baraci, baruri, 
restaurant, hoteluri, campinguri, terenuri, nave, avioane, depozite, industrie, in 
general, industrie alimentara.
INSTRUCTIUNI DE  FOLOSIRE: inspectati cu atentie inainte de aplicare , pentru a 
verifica starea de infestare si identificati locurile in care sunt prezenti daunatorii. 
Tratati local, in locurile unde daunatorii sunt prezenti mai precis in locurile greu 
accesibile cum ar fi: interiorul aparatelor de uz casnic si a aparatelor electronice 
(frigidere, aragaze, masini de spalat, calculatoare, CD-playere, instalatii 
electrice), in locuri calde si umede (bai, bucatarii, chiuvete, conducte de apa, 
cuptoare, puncta de colectare a deseurilor, etc.), precum si in locuri intunecate, 
unde sunt crapaturi in pereti sau podea.
Primii gandaci mor  in urmatoarele ore de la ingestie care, pe cat posibil, vor 
trebuii lasati in acelasi loc, deoarece speciile de gandaci se hranesc cu 
excrementele semnilor sau cu cadavrele celor morti creand astgel un effect de 
“cascada” care extinde activitatea produsului FOVAL GEL Gandaci.


