PIEDĀVĀJUMS INSEKTU IZNĪCINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM
EFFECT UNI - universāls līdzeklis pret insektiem
Efektīvs un universāls insekticīds pret dažādu veidu insektiem ar tūlītēju un ilgstošu darbības
efektu. Īpašā formula nodrošina lielisku aizsardzību gan telpās, gan ārpus tām.
Effect Uni aerosolu var lietot, aizsardzībai pret dažāda veida insektiem, piemēram, mušām, odiem,
skudrām, kodēm, ērcēm, prusakiem un citiem kukaiņiem.
Priekšrocības:
 Tūlītēja un ilgstoša aizsardzība, līdz pat 2 nedēļām;
 Efektīvs gan iekštelpās, gan laukā;
 Neiztvaiko un neatslāj traipus uz apstrādātās virsmas
 Efektīvs arī saules gaismā.
Lietošanas norādījumi :
500 ml uz 50 m2 ne porainas virsmas.
500 ml uz 10 – 30 m2 porainas virsmas.
Aktīvā viela: Permetrīns 0.25%
Iepakojums: 500 ml

EFFECT – līdzeklis pret rāpojošiem insektiem
Pulveris rāpojošu insektu iznīcināšanai ir kontakiedarbības insekticīds, kas tiek izmantots rāpojošu
insektu, piemēram, skudru, prusaku iznīcināšanai.
Pulveri var izbērt zem logiem, durvīm un tas kalpos kā barjera insektu iekļūšanai iekštelpās.
Pulveris ir efektīvs arī ļoti mazās devās (1 - 2,5g/m2).
Priekšrocības:
 Nekavējošs efekts;
 Kalpo arī kā barjera;
 Efektīvs pat uz vertikālām virsmām, jo ir ļoti lipīgs.
Lietošanas norādījumi :
Kad kukaiņi sāk parādīties, izbērt 1 – 2,5g/m2.
Aktīvā viela: Permetrīns 0.5%
Iepakojums: 300 g

EFFECT mušpapīrs – rullis 10 m x 25 cm
Efektīvs lipīgais mušpapīrs mušu kontrolei telpās. Var lietot dzīvnieku novietnēs, putnu fermās,
pārtikas uzglabāšanas un pārstrādes telpās.
Priekšrocības:
 Efektīva dabīgā aizsardzība;
 Īpaša līme, kas izturīga pret gaisa iedarbību;
 Baltais pamats ar mušu attēliem pievilina insektus;
 Vienkārša un droša lietošana.
Lietošanas norādījumi :
Mušpapīru izkar vietās, kur pulcējas mušas, rēķinot 1 m mušpapīra uz 10 – 15 m2.

EKOZIP- līdzeklis pret rāpojošiem insektiem
Ekozip ir līdzeklis pret skudrām un citiem rāpojošiem kukaiņiem, tā sastāvā ir dabā
sastopama viela- diatomīts. Diatomīts uzlabo augsni un bagātina augus, kā arī ir
piemērots cīņā ar skudrām un citiem rāpojošiem kukaiņiem. Diatomītu dēvē arī par
infuzoriju zemi.
Lietošanas norādījumi:
Lietot sausā vietā. Skudru iznīcināšanai pulveri sabērt uz skudru ceļiem, bet citu
rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai – sienu un grīdas spraugās, arī citās kukaiņu
uzturēšanās vai pārvietošanās vietās. Piemērots lietot mājās, siltumnīcās, dažādiem
augiem.
Iepakojums: 200 g

AGITA- mušu ēsma
Insekticīds paredzēts mušu apkarošanai dzīvnieku novietnēs. Ūdenī šķīstošas
granulas, efektīvs un ērti lietojams. Lietojot atbilstoši norādījumiem, tā iedarbība
ir 6 nedēļas.
Lietošanas norādījumi:
Izšķīdināto daudzumu uzklāj uz virsmas, kur koncentrējas insekti. Sargāt no
tiešiem saules stariem un ūdens. Jāizlieto nekavējoties vai tajā pašā dienā.
Sīkāku lietošanas informāciju skatīt uz iepakojuma.
Iepakojums: 100 g un 400 g

STICKY FLY ROLL mušpapīrs 2.5 m x 20 cm
Cilvēkiem un dzīvniekiem nekaitīgs līdzeklis cīņā ar mušām. Videi draudzīgsbez kaitīgām ķīmiskām pulverveida vai smidzināmām vielām Var lietot
mājsaimniecībā, lauksaimniecībā un pārtikas rūpniecībā.
Lietošanas norādījumi:
Mušpapīru pakar uz āķa vai naglas un atvelk vēlamajā garumā. Kad līmes
taukums ir pilns ar mušām, papīru nogriež un lipīgās virsmas garumu atjauno.
Ieteicams novietot logu un citu gaismas avotu tuvumā.

ECOSTRIPE mušpapīrs
Dabīgas, lipīgas vielas, bagātinātas ar insektu pievilinošu aromātu.
Lietošanas norādījumi:
Ar vieglām spirālveidīgām kustībām izvelciet mušpapīru no paciņas un brīvi
pakariniet telpā. Tieši saules stari vai siltuma avota tuvums veicina mušpapīra
izžūšanu. Glabājiet bērniem nepieejamā, vēsa un sausā vietā.
Iepakojums: 1 gab. un 100 gab.

Repelents 3BIO active
Dabīgs lidojošu kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis ar pelargonijas, citronzāles un
krustnagliņu ēterisko eļļu. Efektīvi atvaira mušas, moskītus, dundurus, odus,
ērces un blusas.
Lietošanas norādījumi:
Lietojams tieši uz dzīvnieka. Govīm, buļļiem un zirgiem- 100-150 ml šķīduma
iestrādāt gareniski uz dzīvnieka skausta. Teļiem- 50 ml , aitām 50-100 ml, lietot
tikai pēc vilnas nocirpšanas. Nav ieteicams lietot govs tesmenim. Lietošanai
sagatavots pulverizators.
Iepakojums: 500 ml

Repelents PLUS
Aerosols insektu atbaidīšanai, piemērots izsmidzināšanai gan uz apģērba, gan uz
ādas. Atbaida odus, ērces un mušas. Produkts ir pietiekami efektīvs, lai 4 stundas
atbaidītu odus, 30 min-ērces, 5 stundas-mušas.
Lietošanas norādījumi:
Pirms lietošanas labi sakratīt. Vienmērīgi izsmidzināt uz apģērba vai ādas.
Aizsardzībai pret ērcēm nepieciešams apstrādāt visu atklāto ādu, apģērbu un
apavus.
Iepakojums: 150 ml

TETRACIP insekticīds
Insekticīda koncentrāts-emulsija. Insekticīds rāpojošu un lidojošu kukaiņu
iznīdēšanai dzīvojamās un saimniecības telpās.
Lietošanas norādījumi:
Lidojošiem kukaiņiem darba emulsijas daudzums ir (mušām) 100-200 ml/10 L
ūdens, (odiem) 50-100 ml/ 10 L ūdens. Rāpojošiem kukaiņiem 200-300 ml / 10 L
ūdens. Aizvērt logus, durvis. Izsmidzināt pulcēšanās vietās. Pēc 15-20 min
izvēdināt telpu.
Iepakojums: 1 L

FLASH aerosols
Insekticīds paredzēts lidojošu(mušas, odi, lapsenes) un rāpojošu (tarakāni,
blaktis, blusas, skudras) kukaiņu iznīdēšanai.
Lietošanas nosacījumi:
Aizvērt durvis un logus. Sakratīt aerosolu. Kukaiņu iznīdēšanai no 20-30 cm
attāluma izsmidzināt pulcēšanās vietās (plaisās, ap caurulēm, ventilācijas lūkām,
zem izlietnēm u.c.) kā arī durvju stenderēm, logu rāmjiem un sienām. Produktu
izsmidzināt vienmērīgi, neveidojot slapju virsu. Pēc izsmidzināšanas iziet no
telpas un atstāt aizvērtu uz vienu stundu, pēc tam labi izvēdināt.
Iepakojums: 400 ml
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