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ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ (GEL BAIT) 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ



Για μη επαγγελματική χρήση (ερασιτέχνες)

Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 2,15% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 97,806% β/β
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.
Αριθμός Άδειας: ΤΠ18-0274

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου 
ανάπτυξης):
Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – 
Νύμφες, ακμαία
Blatta orientalis (Aνατολική κατσαρίδα) – Νύμφες, 
ακμαία

Πεδίο εφαρμογής: 
Εσωτερικοί χώροι με εφαρμογή σε επιλεγμένα 
σημεία δόλωσης για την καταπολέμηση της 
Γερμανικής και Ανατολικής κατσαρίδας.

Μέθοδοι εφαρμογής:
Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία 
δόλωσης
1. Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και 
σχισμές.
2. Αν εμφανιστεί μεγάλος αριθμός κατσαρίδων ή 
υπάρχει υποψία για μεγάλο πληθυσμό, εφαρμόστε 
τη δόση για "υψηλή προσβολή". Αν εμφανιστούν 
μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, εφαρμόστε 
τη δόση για "χαμηλή προσβολή".
3. Οι σταγόνες του δολώματος να μην εκτίθενται στο 
ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (πχ. θερμαντικά 
σώματα).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm.
Έως 6 εφαρμογές ετησίως

Οδηγίες χρήσης:
1. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα 
πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές 
εστίες τροφής κατσαρίδων (σκουπίδια, υπολείμματα 
τροφίμων ...) ώστε η γέλη να αποτελέσει την 
μοναδική πηγή τροφής τους.
2. Εφαρμόστε τη γέλη σε συγκεκριμένες περιοχές, 
αλλά και μεταξύ εστιών τροφών καθώς και σε ζεστά 
(<50 ° C) και υγρά σημεία (γωνίες, ρωγμές, σχισμές, 
αεραγωγούς, πίσω από τις βάσεις των ντουλαπιών 
και συσκευές, κατά μήκος των σωληνώσεων, κοντά 
σε σημεία με νερό).
3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε τη 
μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, 
αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε 
καθώς οι κατσαρίδες αφήνουν εκκρίσεις και 
κόπρανα για να προσελκύσουν άτομα του ίδιου 
είδους.
4.Τα ξηρά υπολείμματα της γέλης πρέπει να 
αντικαθίστανται ώστε να διατηρείται η γευστικότητα 
του προϊόντος.
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η 
εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:
1. Αποφύγετε κάθε άσκοπη επαφή με το σκεύασμα. 
H λανθασμένη εφαρμογή του σκευάσματος μπορεί 
να έχει συνέπειες στην υγεία.
2. Μη μολύνετε τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη 
φαγητού ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα.
3. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
4.Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με 
ασφάλεια έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
της κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.
5. Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του 
προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης:
1. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. 2. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 3. 
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος 
και της συσκευασίας του: Απορρίψτε τους 
περιέκτες / περιεχόμενο με ασφαλή τρόπο και 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ 
ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης:
Ρ273-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον.
Ρ391-Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Ρ501- Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Πρώτες βοήθειες: 1. Εάν έρθει σε επαφή με το 
δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό. 2. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Γιατροί: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση 
από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών 
φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους 
χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με 
απορρυπαντικά αλλά μακριά από καλλυντικά και 
φάρμακα.
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Περιεχόμενο: 5 γρ
Αριθμός Παρτίδας: δείτε στη συσκευασία
Ημερομηνία Παραγωγής: δείτε στη συσκευασία
Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής.

Ακολουθήστε τις χρήσεις, δόσεις, συνθήκες και 
προφυλάξεις που αναφέρονται στη συσκευασία, οι 
οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις συνιστώμενες 
εφαρμογές. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με την καλή πρακτική λαμβάνοντας 
υπόψη, με υπευθυνότητα του χρήστη, όλους τους 
ειδικούς παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται και 
είναι πέρα από τον έλεγχο του παρασκευαστή (υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες εφαρμογής, μίξη 
με άλλο προϊόν, κτλ.). Ο παρασκευαστής εγγυάται 
την ποιότητα των προϊόντων του στην αρχική τους 
συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΒΙΟΚΤΟΝΟ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ (GEL BAIT) 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ

Στόχος

Γερμανική 
κατσαρίδα.
Νύμφες, ακμαία

Aνατολική 
κατσαρίδα 
(Νύμφες, ακμαία)

Χαμηλή προσβολή

1 σταγόνα/ m²
(0,1 g / m2)

2 σταγόνες/ m²
(0,2 g / m2)

Υψηλή προσβολή

2 σταγόνες/ m²
(0,2 g / m2)

3 σταγόνες/ m²
(0,3 g / m2)


