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Nové unikátne produkty od Bábolna Bio
Spoločnosť Bábolna Bio Kft.,
ako
popredný
výrobca
a distribútor
v oblasti
profesionálnej ochrany proti
škodcom v Maďarskej republike
a strednej Európe má k dispozícii
dve
účinné
látky,
ktoré
podliehajú Európskej smernici
o Biocidoch (98/8 EC). Tými sú
Bromadiolon, druhá generácia
anticoagulantu (pod označením
Pt. 14 Rodenticídy) a S-metopren,
regulátor rastu hmyzu (IGR) pod
označením Pt. 18 Insekticídy.
Spoločnosť
predložila
kompletné
dokumentácie
siedmych druhov formulácií
požerových nástrah na listinu
Annex II B (lisované voskové,
špeciálna
zmes,
špeciálna
zmes+granule,
zrno,
pasta,
extrudované) a v plánovaní je
príprava ďalších dokumentácií
pre rôzne variácie produktov
a následného použitia na báze
S-metoprénu.

Na základe Bromadiolonu,
Bábolna Bio vyvinula nové
unikátne požerové nástrahy,
ktoré boli uvedené v premiére na
EUROCIDO 2012 v Dortmunde.
Spoločnosť kladie špeciálny
dôraz na nepretržitý vývoj
produktov a inovácií. Vyvinúť ten
najlepší produkt s čo najvyššou
mierou atraktivity a účinnosti sa
dosiahne pomocou testov, ktoré
sa prevádzajú vo vlastných
biologických
laboratóriách
spoločnosti a následne sa tieto
nové produkty otestujú aj v praxi
prostredníctvom
oddelenia
profesionálnálnej ochrany proti
škodcom.
Pre zachovanie použiteľnosti
požerovej nástrahy vo forme
zrna, ktorá je preferovanou
prirodzenou potravou hlodavcov,
Bábolna Bio vyvinula variabilnú
aroma-priepustnú formu balenia,
ako sáčky a tácky, ktoré znížia
odhalenie nástrahy.

Patentovanou
novinkou
u požerových nástrahách
je
revolučný systém nástrahy, ktorý
ponúka
samotnú
nástrahu
a chutný gél slúžiaci ako zdroj
vody v tom istom čase. Použitím
tejto pomôcky v produkte sa
dosiahne prekonanie neofóbie
a opatrnosť
hlodavcov
voči
nástrahe,
kde
následne
skonzumujú smrteľnú dávku
nástrahy rýchlejšie a bezpochyby.
Výsledkom tohto dokáže nová
nástraha PROTECT Revolution®
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dosiahnuť
rýchlejšiu
a spoľahlivejšiu ochranu proti
hlodavcom s vyššou účinnosťou.
Ďalším novým produktom je
tiež požerová nástraha: 2 v 1
nástraha, ktorá je kombináciou
priaznivejšie prijímanou pastou
a jednoducho
ukotviteľnou
extrudovanou
nástrahou.
Použitie
tohto
duálneho
produktu zvýši
požerovú
spotrebu bez rizika odcudzenia
nástrahy. Výsledom je nová
patentovaná nástraha PROTECT
Sensation®
s možnosťou
rýchlejšieho
a účinnejšieho
využitia nástrahy.
Pre
bezpečné
umiestnenie
rôznych
druhov
formulácií
nástrah ako zrno, špeciálna zmes,
granule a extrudované bloky,
Bábolna Bio ponúka nové
Multibaiter® nástrahové stanice
pre hlodavce, ktoré boli vyvinuté
na
základe
skúseností
a odporúčaní
vlastného
oddelenia
pre poskytovanie
služieb v oblasti profesionálnej
ochrany
proti
škodcom.
Uzamykateľná a ukotviteľná
Multibaiter® nástrahová stanica
umožňuje
profesionálnym
poskytovateľom služieb používať
nástrahy balené v baleniach,
ktoré sú ihneď pripravené na
použitie (plastové tácky a sáčky
uzatvorené pomocou aromapriepustného
balenia)
bez
akéhokoľvek styku s nástrahou.
Všetky vyššie uvedené produkty
požerových
nástrah
sú
v zozname zmlúv o patentovú
spoluprácu
PCT
(Patent
Cooperation treaty).
Čo sa týka insekticídov, má
Bábolna Bio, ako aj mnoho iných
spoločností
skúsenosti
so

zvyšujúcim
sa
problémom
v oblasti rápidneho šírenia sa
ploštice posteľnej. Boli vyvinuté
dve nové formulácie na báze Smetoprénu
a
prírodného
pyrethrinu pre ochranu proti
ploštici posteľnej. BIOPREN® 6
EC koncentrovaná emulzia sa
ponúka
profesionálnym
užívateľom, kým
pohotový
BIOPREN BFS® s postrekovačom
je primárne zameraný na trh pre
konečných
spotrebiteľov.
Samozrejme ho môžu používať aj
profesionálny
poskytovatelia
služieb na elimináciu nízkeho
zamorenia, alebo ošetrenie tzv.
citlivých bodov. Produkt má
vynikajúce vypudzovacie účinky
a je špeciálne odporúčaný na
ochranu
proti
rezistentným
plošticiam
posteľným
voči
syntetickým
pyrethroidom.
S-metopren
naruší
životný
vývojový cyklus hmyzu a zabráni
ich vývoju na dospelého jedinca.
Kombináciou účinných látok je
dosiahnuteľné
zneškodniť
dospelé jedince a zabrániť rastu
nových jedincov.
Sortiment
microkapsulovaných prípravkov sa
rozšíril o dva nové koncentráty:
PESTSTOP®
Lambda
10CS

v kombinácii
s pokročilou
generáciou pyrethroidu spolu
s unikátnou
formuláciou
kapsulovej
suspenzie,
zabezpečuje predĺženú účinnosť
proti lezúcemu hmyzu na dobu
20-22
týždňov
a proti
lietajúcemu hmyzu na dobu 6-8
týždňov. PESTSTOP® PERM 25
CS je v ponuke na ošetrenie
v miestach
trhlín,
štrbín
a vybraných miest, kde sa môže
hmyz
ukrývať,
vegetovať
a vytvárať si hniezda.
Bábolna Bio pokračuje v úsilí
ponúkať nové produkty pre
svojich
partnerov
v oblasti
profesionálnej ochrany proti
škodcom, aby mohli svoju
činnosť vykonávať efektívnejšie,
bezpečnejšie a priamo. Stratégiou
spoločnosti
je
poskytovať
plnohodnotné služby, zahrňujúce
podporu z hľadiska spisových
dokumentácií produktov v súlade
s EUBPD a zachovávať dlhodobú,
spoľahlivú spoluprácu.
Pre ďalšie informácie kontaktujte
prosím: Babolna Bio Kft., e-mail:
info@babolna-bio.com,
web:
www.babolna-bio.com
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