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ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



Σύνθεση:
Alpha-Cypermethrin 1.5% w/v.

Μορφή σκευάσματος:
Πυκνό εναιώρημα (SC).

Στόχοι:
Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella 
germanica) (νύμφες και ενήλικες), 
μυρμήγκια (Lasius niger) (ενήλικα), 
κουνούπια (Culex spp.) (ενήλικα), 
σφήκες (Vespula spp) (ενήλικες), 
μύγες (Musca domestica), κοριοί 
(Cimex lectularius) (νύμφες και 
ενήλικοι).

Φιάλη 100 ml - 48 τεμ./χαρτοκιβώτιοΣυσκευασίες:

Πεδίο εφαρμογής: 
Εφαρμογή υγειονομικής σημασίας σε 
αστικές περιοχές (Σπίτια/νοικοκυριά/
ιδιωτικοί χώροι) και σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις/καταφύγια ζώων).

Δοσολογία:
20-40 ml προϊόντος διαλύονται σε 1 L 
νερού για επιφάνεια 20 m².

Τρόπος εφαρμογής: 
Εφαρμογή με τη χρήση οποιουδήποτε 
συμβατικού ή χειροκίνητου 
ψεκαστήρα.

Συχνότητα εφαρμογής:
1-2 εφαρμογές ανά έτος.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0419

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων 
εντόμων, ερπόντων εντόμων και προνυμφικών 
σταδίων

CARDAMON TOP
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Σύνθεση:
Deltamethrin 2.538% w/w.

Μορφή σκευάσματος::
Βρέξιμη σκόνη (WP).

Στόχοι:
Ιπτάμενα έντομα (κουνούπια, 
μύγες και σφήκες) – ακμαία
Βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες) – 
ακμαία.

Πεδίο εφαρμογής: 
Εντοπισμένη εφαρμογή σε ρωγμές 
και εσοχές εσωτερικών χώρων.

Δοσολογία:
50 g προϊόντος διαλύονται σε 5 L 
νερού για επιφάνεια 100 m2.

DELTAMETHRIN 
SHARDA EUROPE WP

Σακούλα 500 g - 20 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Φάκελος 50 g - 50 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Τρόπος εφαρμογής: 
Εφαρμογή με ειδικές συσκευές όπως 
αντλίες ή ψεκαστήρες χαμηλού όγκου 
(1-5 bar).

Χρόνος/Συχνότητα εφαρμογής:  
Επαγγελματική χρήση: 
Έως 6-8 εφαρμογές ετησίως.
Ερασιτεχνική χρήση: 
Έως 2 εφαρμογές ετησίως.
Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί 
μετά από 6 εβδομάδες.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0323

Εγγυημένο Αποτέλεσμα!

Ταχεία και μεγάλης 
διάρκειας δράση!

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων & 
βαδιστικών εντόμων    



Σύνθεση:
Deltamethrin 0.027% w/w  
+ Pyrethrins I+II 0.120% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Υγρό ετοιμόχρηστο εναιώρημα  
σε νερό (SE).

Στόχοι:
Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα: 
μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι, 
κατσαρίδες, μυρμήγκια, ακάρεα 
της σκόνης των σπιτιών, ψαράκια, 
ψύλλοι, σκόροι, μυριάποδα, 
αράχνες και ψαλίδες.

REDY

Φιάλη με σκανδάλη 400 ml  
- 28 τεμ. /χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι. 

Δοσολογία:
5 g/m2.

Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός μόνο σε επιφάνειες από 
μικρή απόσταση μέχρι να διαβραχούν 
πλήρως.

Συχνότητα εφαρμογής: 
Επαναλάβετε τον ψεκασμό μόνο 
όταν μειωθεί η δραστηριότητα του 
φαρμάκου.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: 12402

Eντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών  
και ιπτάμενων εντόμων
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Σύνθεση:
Cypermethrin 0.25% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Σκόνη επίπασης (DP).

Στόχοι:
Κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι, 
σφηκοφωλιές.

Πεδίο εφαρμογής: 
Στάβλοι και μη κατοικημένοι χώροι.

Δοσολογία:
10 g ανά m2.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

FARMATHRIN
0.25DP

Κουτί 5 Kg -  4 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Κουτί 1 Kg - 20 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Βάζο 200 g - 40 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Τρόπος εφαρμογής: 
Εφαρμόζεται με σκόνισμα των 
επιφανειών που συχνάζουν τα έντομα, 
καθώς και σε μυρμηγκοφωλιές και 
σφηκοφωλιές. 
Εξωτερικοί χώροι: γύρω από 
υπόστεγα, σε εξωτερικά κτίσματα, 
γκαράζ, σε χώρους ρίψης 
απορριμμάτων, μονοπάτια και 
πλακόστρωτα και γενικά σε όλους  
τους χώρους που συχνάζουν τα 
έντομα.  
Φωλιές μυρμηγκιών: Εφαρμόστε 
γύρω από την είσοδο της φωλιάς.
Σφηκοφωλιές: Εφαρμόστε στη 
σφηκοφωλιά τις νυχτερινές ώρες ή 
νωρίς το πρωί όταν τα έντομα δεν 
είναι δραστήρια. 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0426

Συσκευασία 200 g 
άδεια για φαρμακεία

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών 
εντόμων & καταστροφής σφηκοφωλιών 



Σύνθεση:
Imidacloprid 10.0% w/w + 
Muscalure 0.1% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG).

Στόχοι:
Muscidae: Μύγες (ακμαία).

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/
εμπορικοί χώροι, σπίτια/ιδιωτικοί 
χώροι, δημόσιοι χώροι).
Εσωτερική χρήση σε 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
(χώροι εκτροφής και διαβίωσης 
παραγωγικών ζώων).

SOJET

Φιάλη 350 g - 12 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Φιάλη 100 g - 20 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Δοσολογία:
Για επιφάνεια 100 m², διαλύστε 
250 g προϊόντος σε 250 ml νερού 
και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής 
επιφάνειας 1 m².
Στη συνέχεια, κατανείμετε τα 
επιχρισμένα χαρτόνια στον χώρο. 

Τρόπος εφαρμογής:
Εφαρμογή με επίχριση.

Συχνότητα εφαρμογής: 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0433

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των μυγών
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Σύνθεση:
Permethrin 0.46% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Σκόνη επίπασης (DP).

Στόχοι:
Βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες, 
μυρμήγκια).

Πεδίο εφαρμογής: 
Στάβλοι και μη κατοικημένοι 
χώροι. 

Δοσολογία:
20-50 g/m² ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής. 

SMELL 0.5 DP

Σάκος 5 Kg - 4 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Σακούλα 1 Kg - 20 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Σακούλα 500 g - 20 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Βάζο 200 g - 40 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Τρόπος εφαρμογής: 
Σκονίστε τα μέρη των επιφανειών 
μέχρι να δημιουργηθεί ένα λεπτό 
επιφανειακό στρώμα σκόνης σε 
περιοχές γύρω από σωληνώσεις 
ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, 
κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη 
αντικείμενα.

Χρόνος/Συχνότητα εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: 180018

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών 
εντόμων
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Σύνθεση:
Imidacloprid 0.0098% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Eτοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή 
γέλης (Gel bait).

Στόχοι:
Monomorium pharaonis 
(Μυρμήγκια του φαραώ) – αυγά, 
προνύμφες, νύμφες, ακμαία. 
Linepithema humile (Αργεντίνικα 
μυρμήγκια) - αυγά, προνύμφες, 
νύμφες, ακμαία.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

CAZA 2,15 GEL BAIT

 Φύσιγγα 35 g - 6 τεμ./χαρτοκιβώτιο
 Φύσιγγα 10 g (Σε blister) - 12 τεμ./χαρτοκιβώτιο
 Φύσιγγα 10 g (Σε κουτί) - 18 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Δοσολογία:
Χαμηλή προσβολή: 0.1 g/m2.
Υψηλή προσβολή: 0.2 g/m2.
1 σταγόνα 0.1 g έχει διάμετρο 5 mm.

Τρόπος εφαρμογής: 
Εφαρμογή μόνο σε ρωγμές και 
σχισμές. Οι σταγόνες να μην 
εκτίθενται στο ηλιακό φως ή σε πηγή 
θερμότητας.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι με 
εφαρμογή γύρω από κτίρια 
στα πιθανά σημεία από τα οποία 
μπορεί να εισέλθουν μυρμήγκια.

Δοσολογία:
0.2-0.4 g/m² - 0.2 g/m (εφαρμογή 
σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης - 
εσωτερικοί χώροι). 0.2 g/m είσοδο 
φωλιάς ή στη γραμμή αναζήτησης 
τροφής. 0.2 g/m περιμετρικά των 
κτιρίων.

Τρόπος εφαρμογής: 
Εφαρμογή μόνο σε ρωγμές και 
σχισμές. Οι σταγόνες να μην 
εκτίθενται στο ηλιακό φως ή σε πηγή 
θερμότητας.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0265

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 � Με ιδιαίτερα ισχυρές τροφοελκυστικές ουσίες για την κατσαρίδα. 

 � Οι κατσαρίδες που δολώνονται, δε θανατώνονται άμεσα αλλά γυρνάνε 
στην εστία τους και μεταφέρουν τη δραστική ουσία εκθετικά και σε άλλα 
άτομα του πληθυσμού με αποτέλεσμα την καθολική αντιμετώπιση τους.

 � Με ιδιαίτερα ισχυρές τροφοελκυστικές ουσίες για το μυρμήγκι. 
 � Τα μυρμήγκια έλκονται για να τραφούν, μεταφέρουν το δόλωμα πίσω 

στην αποικία και με αυτόν τον τρόπο μολύνουν όλο τον πληθυσμό.
 � Το δηλητήριο μεταφέρεται τελικά στα αναπαραγωγικά μέλη της αποικίας 

(βασίλισσα/ες), οδηγώντας στην καθολική εξάλειψη τους.

Gel για την καταπολέμηση κατσαρίδων 

Φύσιγγα 5 g (Σε κουτί) - 15 τεμ./χαρτοκιβώτιοΣυσκευασίες:

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0271

Gel για την καταπολέμηση μυρμηγκιών

CAZA ANTS GEL ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σύνθεση:
Imidacloprid 2.15% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Eτοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή 
γέλης (Gel bait).

Στόχοι:
Blatta orientalis (Aνατολική 
κατσαρίδα) - νύμφες, ακμαία
Blattella germanica (Γερμανική 
κατσαρίδα) - νύμφες, ακμαία.

Πεδίο εφαρμογής: 
Σε εσωτερικούς χώρους.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ENTOMOKTONA

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

ΔΩΛΟΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΕΝΤΟΜΩΝ

Ιδιαίτερα εξελιγμένα και 
αποτελεσματικά τρωκτικοκτόνα 
2ης γενιάς, ενός γεύματος με άριστη 
τροφοελκυστικότητα. 
Ικανά για την άμεση καταπολέμηση 
ποντικών και αρουραίων. 
Κατάλληλα για εσωτερικούς – 
εξωτερικούς χώρους και για την 
προστασία αποθηκευμένων 
προϊόντων και υλικών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 � Εξαιρετικά ελκυστική σύσταση.
 � Τα δολώματα είναι ανθεκτικά σε εξωτερικούς παράγοντες (θερμοκρασία, 

υγρασία) και ιδανικά για χρήση σε υγρό περιβάλλον λόγω της κέρινης 
επικάλυψής τους.

 � Η παρασκευή του από υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και το σχήμα 
του κύβου με γωνίες και επιφάνειες που τα τρωκτικά αρέσκονται να 
ροκανίζουν, το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό σε αυτά.

Σύνθεση:
Difenacoum 0.0029% w/w.  
Περιέχει τον πικραντικό-
αποτρεπτικό παράγοντα
Denatonium Benzoate, ο οποίος 
βοηθά στην αποτροπή της 
ανθρώπινης κατανάλωσης.

Μορφή σκευάσματος:
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή 
πάστας (RB).

Στόχοι:
Oικιακoί ποντικοί (Mus musculus), 
καφέ αρουραίοι (Rattus norvegicus).

ADOLIX 
NEO WAX BLOCK

Κουτί 200 g - 24 τεμ./χαρτοκιβώτιοΣυσκευασίες:

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, 
περιμετρικά κτιρίων.

Δοσολογία:
Ανά δολωματικό σταθμό:
Ποντικών 20 g - 40 g ανά 5 m.
Αρουραίων 100 g - 200 g ανά 5 m.

Τρόπος εφαρμογής: 
Καλυμμένη εφαρμογή σε 
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, 
περιμετρικά κτιρίων και σε 
υπονόμους.

Δοσολογία:
Ανά δολωματικό σταθμό: 
Ποντικών: 50 g ανά 2-5 m.
Αρουραίων: 100 g ανά 2-5 m.

Τρόπος εφαρμογής: 
Καλυμμένη εφαρμογή σε 
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ14-0150

 � Τεχνολογία FLUO-NP® ώστε να γίνεται αντιληπτό, εάν το δόλωμα 
καταναλώθηκε από τα τρωκτικά-στόχους. 

 � Περιέχει φθορίζοντα παράγοντα, που βοηθά στην παρακολούθηση της 
δραστηριότητας των τρωκτικών. 

 � Άμεσα αποτελέσματα. Ένα γεύμα είναι αρκετό να θανατώσει τα τρωκτικά.
 � Εξαιρετικά τροφοελκυστικό.
 � Γρήγορη αποδοχή δολώματος.
 � Σταθερότητα & μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ανεξαρτήτως συνθηκών 

(θερμοκρασία, υγρασία, μούχλα κ.ά.).

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο δόλωμα 2ης γενιάς 
για την καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων

 Κουτί 100 g - 24 τεμ./χαρτοκιβώτιοΣυσκευασίες:

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ14-0128

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς για την 
καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων

BONIRAT 
NEXT PASTA FLUO-NP

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μπλε Χρώμα

Ανοιχτό κόκκινο χρώμα

Σύνθεση:
Brodifacoum 0.0025% w/w. 
Περιέχει τον πικραντικό-
αποτρεπτικό παράγοντα Denato-
nium Benzoate, ο οποίος βοηθά 
στην αποτροπή της ανθρώπινης 
κατανάλωσης.

Μορφή σκευάσματος:
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε 
κηρώδεις κύβους (RB).

Στόχοι:
Οικιακoί ποντικοί (Mus muscu-
lus) και καφέ αρουραίοι (Rattus 
norvegicus).

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
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 � Άμεση αποτελεσματικότητα, ακόμα και με ένα γεύμα.

 � Εξαιρετικά ελκυστικό.

 � Εμποτισμένοι σπόροι με τη δραστική ουσία.

 � Επιλεγμένοι σπόροι Α’ ποιότητας 

 � Εύκολα στη χρήση.

ADOLIX 
NEO WHEAT

Κουτί 200 g - 24 τεμ./χαρτοκιβώτιο  Σακούλα 150 g - 24 τεμ./χαρτοκιβώτιοΣυσκευασίες:

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι  
(γύρω από κτίρια).

Δοσολογία:
Ανά δολωματικό σταθμό: 
Ποντικών: 50 g ανά 2-5 m.
Αρουραίων: 100 g ανά 5-10 m.

Τρόπος εφαρμογής: 
Καλυμμένη εφαρμογή σε 
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ14-0124

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς για την 
καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων

 Κουτί 100 g - 24 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Κόκκινο Χρώμα

Σύνθεση:
Brodifacoum 0.0029 % w/w. 
Περιέχει τον πικραντικό-
αποτρεπτικό παράγοντα Denato-
nium Benzoate, ο οποίος βοηθά 
στην αποτροπή της ανθρώπινης 
κατανάλωσης.

Μορφή σκευάσματος:
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή 
σπόρων σιταριού (ΑΒ).

Στόχοι:
Οικιακoί ποντικοί (Mus musculus), 
καφέ αρουραίοι (Rattus norvegicus).

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

10www.farmachem.gr



03
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Εύχρηστοι και εξαιρετικής ποιότητας, δολωματικοί 
σταθμοί ασφαλείας για ποντίκια και αρουραίους.
Ανθεκτικοί στις ακραίες θερμοκρασίες και κατάλληλοι 
για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα, 
ξενοδοχεία, κατοικίες κ.ά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



 � Η κάθε συσκευασία περιέχει κλειδί ανοίγματος της παγίδας.

 � Προστατεύει το δόλωμα από διάβρωση λόγω νερού ή υγρασίας.

 � Γρήγορος έλεγχος και εύκολη συντήρηση και καθαρισμός της παγίδας.

 � Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους.

 � Οικονομικός δολωματικός σταθμός.

 � Περιέχει πιατάκι για τοποθέτηση δολώματος τύπου pellet ή σιτηρών.

 � Η κάθε συσκευασία περιέχει κλειδί ανοίγματος της παγίδας.

 � Προστατεύει το δόλωμα από διάβρωση λόγω νερού ή υγρασίας.

 � Γρήγορος έλεγχος και εύκολη συντήρηση και καθαρισμός της παγίδας.

 � Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους.

 � Οικονομικός δολωματικός σταθμός.

12 τεμ./χαρτοκιβώτιο

28 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Συσκευασίες:

Διάσταση:
30 x 9 x 9 cm.

Διάσταση:
23 x 18 x 8 cm

Δολωματικός σταθμός ασφαλείας, 
σε μορφή τούνελ, με άνοιγμα στο πλάι

Δολωματικός σταθμός ασφαλείας, 
με άνοιγμα στο πλάι

MULTIFUNCTIONAL RAT BAIT TUNNEL

COMPACT RAT BAIT BOX

Σκληρός, πλαστικός, δολωματικός 
σταθμός με μονό κλείδωμα 
ασφαλείας και ράβδο δόλωσης για 
δολώματα τύπου pasta ή wax block.

Σκληρός, πλαστικός, δολωματικός 
σταθμός με διπλό κλείδωμα 
ασφαλείας και ράβδο δόλωσης για 
δολώματα τύπου pasta ή wax block.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΔΩΛΟΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ENTOMOKTONA

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

ΔΩΛΟΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

ΚΑ
ΤΑ

ΛΟ
ΓΟ

Σ Π
ΡΟ

ϊΟ
ΝΤ

ΩΝ
 ΔΗ

Μ
ΟΣ

ΙΑ
Σ Υ

ΓΕ
ΙΑ

Σ

ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΕΝΤΟΜΩΝ

Απωθητικά σκευάσματα 
για προληπτική δράση. 
Η προηγμένη τεχνολογία 
παραγωγής τους, συμβάλλει 
στην άμεση και αποτελεσματική 
απώθηση εντόμων και ερπετών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



04
ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



 � Δεν ξεπλένεται από τη βροχή. Δεν απομακρύνεται με τον αέρα.

 � Η χαρακτηριστική οσμή καπνού δρα απωθητικά στα φίδια προκαλώντας 
αίσθημα πανικού ανάλογο με αυτό της πυρκαγιάς.

 � Nέος τύπος τεμαχιδίων ξύλου για καλύτερη απορροφητικότητα του 
ελαίου λεβαντίνης & αυξημένη απόδοση της δραστικής ουσίας.

Σύνθεση:
Geraniol 0.09% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Υγρό (AL).

Στόχοι:
Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι.

Πεδίο εφαρμογής: 
Υφασμάτινες επιφάνειες. Ιδανικό για 
airbnb, στρατόπεδα, 
κατασκηνώσεις και οικίες.

Δοσολογία:
250 g ανά 100 m γραμμής.

Πεδίο εφαρμογής: 
Για εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό 
για οργανωμένες ή ελεύθερες 
κατασκηνώσεις (Camping), εξοχικές 
κατοικίες, εξωτερικούς χώρους 
αποθηκών και υπαίθριους χώρους.

Χρόνος/Συχνότητα εφαρμογής:
Εφαρμογή από Μάρτιο μέχρι τέλος 
καλοκαιριού.
Επανάληψη εφαρμογής κάθε 40-50 
ημέρες.

Δοσολογία:
14 ml/m2 για διάρκεια δράσης 
3-4 μήνες.

Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός απευθείας στις 
υφασμάτινες επιφάνειες 
από απόσταση περίπου 30 cm 
καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες. 
Όσο πιο βαθιά εισχωρεί το προϊόν 
τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι 
η δράση του.

Χρόνος εφαρμογής:
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ19-0034

Απωθητικό φιδιών

Φιάλη με σκανδάλη 250 ml  
- 12 τεμ./χαρτοκιβώτιο
 Φιάλη με σκανδάλη 500 ml  
- 12 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Κουτί 100 g - 18 τεμ./χαρτοκιβώτιο
Κουτί 250 g - 12 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Συσκευασίες:

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ19-0383

Απωθητικό για ακάρεα, κοριούς και ψύλλους

FARMALAN

EXPEL SNAKE

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Φιλικό για τον άνθρωπο, τα ζώα & το περιβάλλον

Διάρκεια δράσης έως 50 ημέρες

Βάζο 100 g ιδανικό για Campers

Απευθείας ψεκασμός 
επάνω σε υφασμάτινες 
επιφάνειες!

Σύνθεση:
Lavandin Oil 4% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Εμποτισμένα τεμαχίδια ξύλου σε 
λάδι με οσμή καπνού.

Στόχοι:
Φίδια.

Τρόπος εφαρμογής: 
Διασπορά στην περιοχή 
ενδιαφέροντος.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
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 � Προστατεύει από το κουνούπι Τίγρης.

 � Ειδικά μελετημένη σύνθεση. Το προϊόν περιέχει τη δραστική ουσία 
Ιcaridin.

 � Άοσμο.

 � Μη λιπαρή υφή.

 � Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών.

Φιάλη 100 ml 
- 16 τεμ./χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Στόχοι:
Κουνούπια (όλα τα είδη), σκνίπες.

Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός στα ακάλυπτα μέρη 
του σώματος και επάλειψη.
Απαγορεύεται ο απευθείας ψεκασμός 
στο πρόσωπο. Αρχικά ψεκάστε στα 
χέρια και επαλείψτε προσεκτικά στο 
πρόσωπο αποφεύγοντας τα μάτια 
και το στόμα.

Χρόνος/Συχνότητα εφαρμογής:
Τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Μια εφαρμογή την ημέρα.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ19-0193

Εντομοαπωθητικό για όλα τα είδη κουνουπιών

Ζ-Ζ RED

Απωθεί όλα τα είδη συμπεριλαμβανομένου 
και του κουνουπιού Τίγρης

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύνθεση:
Icaridin 10% w/w.

Μορφή σκευάσματος:
Διάλυμα (AL).

Πεδίο εφαρμογής: 
Εξωτερική χρήση σε ακάλυπτα μέρη 
του σώματος.

Δοσολογία:
Περίπου 1 ml ανά πήχη για 
προστασία έως 4 ώρες.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
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ENTOMOKTONA

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ

ΔΩΛΟΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΕΝΤΟΜΩΝΚΑ
ΤΑ

ΛΟ
ΓΟ

Σ Π
ΡΟ

ϊΟ
ΝΤ

ΩΝ
 ΔΗ

Μ
ΟΣ

ΙΑ
Σ Υ

ΓΕ
ΙΑ

Σ

Αποτελεσματικές κολλητικές 
παγίδες αρουραίων,  ποντικών 
και εντόμων με μη τοξική 
κόλλα. Σχεδιασμένες για 
μεγάλη διάρκεια και ισχυρή 
κολλητικότητα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



05
ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΕΝΤΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



 * Η τοποθέτηση σπόρων ή ξηρών καρπών στο κέντρο  
αυξάνει τις πιθανότητες σύλληψης. 

 * Η τοποθέτηση σπόρων ή ξηρών καρπών στο κέντρο αυξάνει  
τις πιθανότητες σύλληψης.

Συσκευασία 10 x 10 τεμ. 
- 100 τεμ./χαρτοκιβώτιο

100 τεμ. (10 x 10 τεμ.)/χαρτοκιβώτιο

Συσκευασίες:

Συσκευασίες:

Διάσταση:
22 x 15 cm (ανάπτυγμα).

Διάσταση:
33 x 21.5 cm (ανάπτυγμα).

Διπλή κολλητική επιφάνεια από σκληρό χαρτόνι 
για εγκλωβισμό ποντικών

Διπλή κολλητική επιφάνεια από σκληρό χαρτόνι για 
εγκλωβισμό ποντικών και αρουραίων

GLUE BOOK MOUSE

GLUE BOOK RAT

Τοποθετείται στο πέρασμα των 
τρωκτικών, όπου παρατηρούνται 
περιττώματα.

Τοποθετείται στο πέρασμα των 
τρωκτικών, όπου παρατηρούνται 
περιττώματα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΕΝΤΟΜΩΝ
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