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VÁŽENÝ PARTNER!
S radosťou Vám môžem predstaviť prvýkrát novú formu slovenskej verzie katalógu pre profesionálnych
poskytovateľov služieb v DDD pomocou, ktorej sa lepšie orientujete v problematike ochrany proti škodcom.
Cieľom našej spoločnosti je v oblasti hygienickej služby a v oblasti regulácii škodcov ponúknuť pre
profesionálnych poskytovateľov týchto služieb úplný a účinný sortiment výrobkov a formulácií pre bezpečný
a účinný systém výkonu činnosti v praxi. Pre tento cieľ využívame vlastné vývojové kapacity a úzko
spolupracujeme s významnými medzinárodnými spoločnosťami v prospech konečných spotrebiteľov.
V súčasnosti je najväčšou výzvou splniť podmienky pre existujúce biocídne výrobky v EÚ a na Slovensku
po zaradení účinných látok do Príloh I/IA Smernice 98/8/ES. BÁBOLNA BIO sa priamo podiela na obhajobe
dvoch účinných látok bromadiolon a S-metoprén a tiež aktívne spolupracuje na obhajobe ďalších látok s inými
významnými partnermi.
V roku 2011 BÁBOLNA BIO odovzdala pre EÚ úrady kompletnú dokumentáciu pre sedem formulácií s účinnou
látkou bromadiolon. Týmto sme zabezpečili aj pre Vás kontinuitu pre dlhodobý výkon Vašej činnosti.
Veríme, že aj naším ponúknutým sortimentom Vám ponúkneme možnosť presadzovania sa aj súčasných v
krízových podmienkach.
Juraj ÁGOSTON
konateľ

Certifikát kvality a environmentu

ISO 9001 : 2008
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Ocenenia

ISO 14001 : 2004
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BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o.

KONTAKTY
Juraj ÁGOSTON
Konateľ
Mobil : 0903 513526, 0903 650 920
Tel :047 4331653
Fax:047 4511697
babolna@slovanet.sk

Mária Šinková
Fakturácia
Tel : 047 4331653
Fax: 047 4511697
babolnalc@slovanet.sk

Csaba Ágošton
Logistika
Tel: 047 4511698
Mobil: 0911 650 921

Poštová adresa: Moyzesova 50, 984 01 Lučenec
web-stranka: www.babolna-bio.com
Denne od: 0800 – 1600
objednávky telefonické, e-mail, faxom vyskladňujeme rozvozom,
alebo Ten-expresom raz týždenne po celom Slovensku.
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Bromadiolone
BÁBOLNA BIO, ako hlavný obhajca Bromadiolonu,
vytvorila základné vstupy a podklady pre prípravu a
schválenie svojej Bromadiolonovej dokumentácie.
Obhájcom dokumentácie bolo Švédsko, ktoré uznalo
obsah dokumentácie akceptovateľným. V súlade
s Európskou smernicou o biocídnych produktoch
98/8 EC a podľa Smernice komisie 2009/92/EC bol
Bromadiolon, ako druhá generácia antikoagulantu
zaradený pod produkty označenia 14. Rodenticídy na
listine Annex I, dňa 31. júla 2009.
BÁBOLNA BIO predložila kompletnú dokumentáciu na
listinu Annex II B, 7. druhov rodenticídnych formulácií
nástrah, ktoré sú uvedené nižšie. Naše partnerské
členské štáty spolu s Tureckom sú pokryté obrovským
množstvom R4BP-čiek a tak je možný plynulý prechod
týchto formulácií aj na marketingovom trhu a samotnom
predaji. Postup vzájomného uznávania nasleduje už v
prvých autorizáciách.

VOSKOVÝ BLOK

BÁBOLNA BIO vynaložila všetku snahu a úsilie zostať
naďalej Vašim spoľahlivým partnerom.

Zrno

Granule

ŠPECIÁLNA ZMES

eXTRUDOVANÉ

ŠPECIÁLNA ZMES
+ GRANULE

PASTA
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POŽEROVÉ NÁSTRAHY

Vo vnútri

Názov

Forma požerovej nástrahy
Špeciálna
zmes

Zrno

Granule

Extrudované

Pasta

Voskový
blok

Kancelárie
byty
Priemyselné
budovy
Sklady

Vonku

V okolí budov

V záhrade
V kanalizačnej
sieti
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PROTECT NÁVNADA NA HLODAVCE
Návnada v 25g extrudovanej forme, bez obsahu účinnej látky dokáže
rýchlo a efektívne určiť výskyt hlodavcov (potkany, myši) aj bez
akéhokoľvek použitia účinnej látky v danej lokalite.
Formulácia nástrahy: extrudovaná kocka
Kód
KS-11882

Balenie
3 kg

PROTECT NÁSTRAHA NA NIČENIE MYŠÍ VO
FORME ZRNA
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Sáčky sa umiestňujú za účelom ochrany pred myšiam na miesta ich
predpokladaného výskytu a majú výhodu, že sa nemusia otvárať a
sypať, keďže nástraha je uložená v aromapriepustných sáčkoch.
Nástrahy sa len položia do rohov a v prípade výskytu, si ich myši nájdu
a skonzumujú. Obsahuje BITREX- látka proti náhodnému požitiu.
Formulácia nástrahy: zrno
Kód
KS-11902
KS-11481
KS-11900

Balenie
4 kg
10 kg
25 kg

PROTECTNÁSTRAHA NA HLODAVCE VO
FORME GRANÚL
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Atraktívna a vysoko kvalitná granulácia pomocou pary, dlhotrvajúca
atraktivita a podpora hlodania, vhodná do papierových a plastových
nástrahových staníc. Obsahuje BITREX- látka proti náhodnému požitiu.
Formulácia nástrahy: granúl
Kód

KE-11481
KS-11532
KS-11531

Balenie

30 kg
10 kg
3 kg

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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POŽEROVÉ NÁSTRAHY
PROTECT EXTRUDOVANÁ NÁSTRAHA
NA POTKANY
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Nová formulácia s vysoko atraktívnou návnadou stlačená za vysokého
tlaku do viac hranu s otvorom na kotvenie. Je odolná tiež proti vlhkosti a
vhodná do kanalizačnej siete pomocou kanálových krmítok a do
plastových nástrahových staníc. Možnosť ukotvenia v nástrahových
staniciach zabráni hlodavcom si nástrahu odnášať do nôr. Odporúčaná
v systéme HACCP a IPM. Obsahuje BITREX - látka proti náhodnému
požitiu.
Formulácia nástrahy: extrudovaný viac-hran.
Kód
KS-11731
KS-11732

Balenie
8 kg
3 kg

PROTECT EXTRUDOVANÁ NÁSTRAHA
NA MYŠI
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Nová formulácia s vysoko atraktívnou návnadou stlačená za vysokého
tlaku do viac hranu s otvorom na kotvenie. Je odolná tiež proti vlhkosti a
vhodná do kanalizačnej siete pomocou kanálových krmítok a do
plastových nástrahových staníc. Odporúčaná v systéme HACCP a
IPM. Obsahuje BITREX - látka proti náhodnému požitiu.
Formulácia nástrahy: extrudovaný viac-hran.
Kód
KS-11733
KS-11734

Balenie
8 kg
3 kg

KS-11739

1 kg

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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PROTECT VOSKOVÝ BLOK
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Voskom impregnované nástrahy, lisované, vhodné do vlhkých, mokrých
(kanalizačné siete, mokré pivnice) priestorov a prostredia. Vďaka
vysokému obsahu vosku je nástraha omnoho odolnejšia v prostrediach
s vysokým obsahom pary a týmpádom má zabezpečenú dlhotrvajúcu
účinnosť. Bloky je možné variabilne kotviť, vďaka čomu si hlodavce
nástrahu nemajú možnosť odniesť. Obsahuje BITREX- látku proti
náhodnému požitiu.
Formulácia nástrahy: voskový blok
Kód
KS-11251 disk
KS-11862 blok

Balenie
200 g
100 g

PROTECT POŽEROVÁ NÁSTRAHA VO FORME
PASTY
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Nová formulácia s vysoko atraktívnou návnadou stlačená za vysokého
tlaku do viac hranu s otvorom na kotvenie. Je odolná tiež proti vlhkosti a
vhodná do kanalizačnej siete pomocou kanálových krmítok a do
plastových nástrahových staníc. Odporúčaná v systéme HACCP a
IPM. Obsahuje BITREX - látka proti náhodnému požitiu.
Formulácia nástrahy: pasta
Kód
AI-11303
KV-11703

Balenie
25 kg
5 kg

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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POŽEROVÉ NÁSTRAHY
RATATA POŽEROVÁ NÁSTRAHA
Účinná látka: 0,005 % (0.05 g/kg) bromadiolon
Nová špeciálna formulácia požerovej zmesi, ktorá obsahuje všetky
ingrediencie zabezpečujúce atraktivitu a zároveň poskytuje základnú
výživu pre rast hlodavcov. Týmto sa nástraha stáva pre hlodavce
vysoko atraktívnou, čo má za následok rýchle a bezpečné vyhubenie
aj opatrných škodcov. Použitie nástrahy je možné v obytných a taktiež
neobytných (garáže, dielne atd.) priestoroch, hospodárskych objektoch
(maštale, sklady). Obsahuje BITREX- látku proti náhodnému požitiu.
Formulácia nástrahy: špeciálna drvená zmes + granule

Kód
KS-11476
KS-11477
KS-11478

Balenie
25 kg
12 kg
4 kg

CRITOX DYMOVNICA
K ochrane rastlín: na voľnej ploche ako lúky a pasienky, okrasné
záhrady proti škodcom po jednom ks. Prípravok nie je určený na
poľnohospodársky obrábanú pôdu. Po zapálení zápalky na prípravku
vložte ju dľa možností čo najhlbšie do nory s horiacou časťou vpred.
Následne zemou zakryte otvor nory, aby sa dym nedostal z nôr von.
Postup opakujte podľa počtu nôr, alebo výskytu škodcov. Prípravok
používajte podľa návodu bezpečne a ohľaduplne voči životnému
prostrediu. Pred použitím si prečítajte návod a presvečte sa že ste mu
porozumeli!
Kód
KS-11950

Balenie
5ks/kr./50kr. kart.

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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KILRAT plus Plus požerová nástraha
vo forme aromatickej pasty
Účinná látka:

0.005 % (0.05 g/kg) brodifacoum

Vyniká svojou arómou a svojím zložením je pre myši a potkany
vysoko atraktívna. Účinná látka s tzv. účinkom na druhý deň, zaručuje
spoľahlivú a rýchlu účinnosť prípravku, hlodavce nepoznajú, že
konzumujú nebezpečnú látku. Do poručuje sa použiť v miestach, kde
majú hlodavce dostatok inej potravy. Ľahko kontrolovateľný požer .
Veľmi dobrý výber zo strany hlodavcov.
Kód
KV-11706
KV-11323

Balenie
5 kg vedro
25 kg karton

KILRAT PLUS požerová nástraha vo
forme extrudovanej kockY
Účinná látka:

0.005 % (0.05 g/kg) brodifacoum

Vyniká svojou odolnosťou proti vlhku a je vhodná do vlhkých priestorov ako
kanalizácia, pivnice a pod. Svojím zložením je pre myši a potkany vysoko
atraktívna, podporuje hlodanie. Účinná látka s tzv. účinkom na druhý deň,
zaručuje spoľahlivú a rýchlu účinnosť prípravku, hlodavce nepoznajú, že
konzumujú nebezpečnú látku. Ľahko kontrolovateľný požer podľa stôp na
kocke. Veľmi dobrý výber zo strany hlodavcov.
Kód
KS-11740
KS-11737
KS-11739

Balenie
3 kg (25 g)
8 kg (25 g)
8 kg (50 g)

KILRAT PLUS požerová nástraha vo
forme granúl
Účinná látka:

0.005 % (0.05 g/kg) brodifacoum

Pelety sú pre hlodavce vysoko atraktívne. Účinná látka s tzv. účinkom
na druhý deň, zaručuje spoľahlivú a rýchlu účinnosť prípravku,
hlodavce nepoznajú, že konzumujú nebezpečnú látku. Do poručuje
sa použiť v miestach, kde majú hlodavce dostatok inej potravy. Ľahko
kontrolovateľný požer. Veľmi dobrý výber zo strany hlodavcov.
Kód
KS-11485
KS-11486

Balenie
10 kg plast. vedro
30 kg papierový sud

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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NÁSTRAHOVÉ STANIČKY

Pripravené pre variácie,
alebo nabalené možnosťami?
Vyberte si!

Klasická nástraha

Aromapriepustné balenie

Aromapriepustný sáčok

Extrudovaná kocka

Extrudovaný viac-hran

Klasická pasca

MULTIBAITER UNIVERZÁLNA STANIČKA NA HLODAVCE
Pre vnútorné aj vonkajšie umiestnenie: ekonomické,
účinné a bezpečné v jedinečnej akosti. Odolné všetkým
poveternostným podmienkam /polipropilén/, zároveň

Kód
KS-31301

Rozmery
32,5 x 22,5 x 12,5 cm

bezpečné a uzamykateľné. Pre neoprávnené osoby,
domáce alebo hospodárske zvieratá absolútne bezpečné.
Variácie možnosti otvárania, odvodnenie vlhkosti a
pary, možnosť využiť pre všetky dostupné formulácie a
zároveň bezpečne kotvené.

MULTIBAITER STANIČKA NA MYŠI
Stanička je vhodná na ekonomické a bezpečné umiestenie
požerovej nástrahy proti myšiam. Na špeciálne navrhnutém
povrchu dá se nalepiť štítok alebo varovanie. Do staničky
môže byť použitá extrudovaná kocka alebo sáčok plnený
s požerovou nástrahou. Myši konzumujú 3-4 krát viac
drvenou požerovou nástrahu, ako parafinové bloky.

Kód
KS-31302

12
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Rozmery
14 x 10 x 4,5 cm
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S radosťou a zároveň
profesionálnou hrdosťou Vás
chceme ubezpečiť,
že pri vývoji a návrhu staničky
sme využili naše nespočetné
praktické skúsenosti.
Práve preto je účinná a
funguje!
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NÁSTRAHOVÉ STANIČKY
BORA PLASTOVÁ NÁSTRAHOVÁ STANIČKA
NA POTKANY
Bezpečné umiestnenie vo vnútri objektov, rovnako aj vo vonkajších
priestranstvách, vyrobená zo silného plastu (polipropilen), odolná voči
poveternostným podmienkám. Ľahká manipulácia, kotvenie a zároveň
čistenie. Disponuje s uzamykateľným krytom proti neoprávnenému
prístupu k nástrahe. Vybavená dvomi táckami, oceľovvými kotviacimi
hákmi a zároveň prípravkom pre kotvenie na stenu. Doporučené v
systéme HACCP
Kód
KV-31142

Rozmery
32,5 x 25,5 x 15,5 cm

REMIZ PLASTOVÁ NÁSTRAHOVÁ STANIČKA
NA POTKANY
Bezpečné umiestnenie vo vnútri objektov, rovnako aj vo vonkajších
priestranstvách, vyrobená zo silného plastu (polipropilen), odolná voči
poveternostným podmienkám. Ľahká manipulácia, kotvenie a zároveň
čistenie. Disponuje s uzamykateľným krytom proti neoprávnenému
prístupu k nástrahe. Vďaka priehľadnému krytu je možnosť bez
otvorenia staničky sledovať požer, resp. výskyt hlodavcov. Vybavená
táckou, oceľovým kotviacim hákom. Doporučené v systéme HACCP.
Možnosť výbavy s čiernym krytom.
Kód
KV-31006 (priehľadná)
KV-31005 (čierna)

Rozmery
32,5 x 25,5 x 15,5 cm
32,5 x 25,5 x 15,5 cm

PRE-BOX PLASTOVÁ NÁSTRAHOVÁ
STANIČKA NA POTKANY
Bezpečné umiestnenie vo vnútri objektov, rovnako aj vo vonkajších
priestranstvách, odolná voči poveternostným podmienkám. Ľahká
manipulácia, kotvenie a zároveň čistenie. Disponuje s uzamykateľným
krytom proti neoprávnenému prístupu k nástrahe. Vďaka priehľadnému
krytu je možnosť bez otvorenia staničky sledovať požer, resp. výskyt
hlodavcov. Vybavená táckou, oceľovým kotviacim hákom. Doporučené
v systéme HACCP. Možnosť výbavy s čiernym krytom.
Kód
KV-31008 (priehľadná)
KV-31007 (čierna)
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Rozmery
27 x 35 x 8 cm
27 x 35 x 8 cm

Naše skúsenosti v prospech Vášho uspechu!
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KARTÓNOVÉ KRMÍTKO NA POTKANY
Vyrobené z kartónu, odolné voči dažďu, rýchlo a ľahko poskladateľná
priamo na mieste výkonu. Použitie v blizkosti budov a záhradách. V
zloženom stave možnosť prepravy veľkého množstva.
Kód
KV-31142

Rozmery
32,5 x 25,5 x 15,5 cm

KANALIZAČNÉ KRMÍTKO NA POTKANY
Nástrahová stanica umiestniteľná do kanalizačných sietí, šáchť.
Vyrobená z dreva, vybavená drevenými nožičkami. Výskumy reukázali,
že nástraha uložená v kanalizačných krmítkach má značne dlhšiu
účinnosť, takto je možné deratizačné zásahy zefektívniť.
Kód
KV-31052

Rozmery
30 x 18 x 12 cm

KARTÓNOVÉ KRMÍTKO NA POTKANY
PRIZMATICKÉ
Vyrobené z kartónu, odolné voči dažďu, rýchlo a ľahko poskladateľná
priamo na mieste výkonu. Uprednostňuje sa použitie vo väčších
vzdialenostiaco od obytných budov, lokalít popri brehov potokov, riek,
priekopy. V zloženom stave možnosť prepravy veľkého množstva.
Kód
KV-31032

Rozmery
50 x 20 x 20 cm

KARTÓNOVÁ TÁCKA NA POTKANY
Vyrobené z kartónu, rýchlo a ľahko poskladateľná priamo na mieste
výkonu. Použitie v uzamykateľných priestoroch, pivniciach, komorách.
V zloženom stave možnosť prepravy veľkého množstva.
Kód
KV-31022

Rozmery
21 x 10,5 x 4 cm
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NÁSTRAHOVÉ STANIČKY
KARTÓNOVÁ NÁSTRAHOVÁ STANIČKA NA MYŠI
Vyrobené z kartónu, rýchlo a ľahko poskladateľná priamo na mieste
výkonu. Použitie v uzamykateľných priestoroch, pivniciach, komorách.
Vo vlhkých a mokrých priestoroch nepoužiteľné.
Kód
KV-31002

Rozmery
15 x 5,5 x 5 cm

REMIZ PLASTOVÁ NÁSTRAHOVÁ STANIČKA NA MYŠI
Bezpečne a efektívne použiteľná monitorovacia stanička na myši,
vyrobená zo silného plastu (polipropilén). Vďaka priehľadnému krytu
je možné sledovať výskyt hlodavcov v danom objekte. Vybavená
uzamykateľným krytom, proti neoprávnenému prístupu k nástrahe.
Doporučené v systéme HACCP. Možnosť výbavy v čiernom
nepriehľadnom prevedení.
Kód
KV-31003 (priehľadná)
KV-31004 (čierna)

Rozmery
12,5 x 9,5 x 4 cm
12,5 x 9,5 x 4 cm

PRE-BOX PLAST. NÁSTRAHOVÁ STANIČKA NA MYŠI
Bezpečne a efektívne použiteľná monitorovacia stanička na myši, či
už vo vnútri alebo vonku. Jednoduché použitie a čistenie. Vybavená
uzamykateľným krytom, proti neoprávnenému prístupu k nástrahe.
Doporučené v systéme HACCP. Možnosť výbavy v čiernom
nepriehľadnom prevedení.
Kód
KV-31010 (priehľadná)
KV-31009 (čierna)

Rozmery
12,5 x 9,5 x 4,5 cm
12,5 x 9,5 x 4,5 cm

ŽIVOLOVNÁ PASCA NA MYŠI
Bezpečne a efektívne použiteľná monitorovacia pasca na myši,
výnimočne žiadúca v potravinárskom priemysel, HACCP. Pasca
je navrhnutá tak, aby hlodavec vedel len vôjsť do pasce, von sa už
nedostane. Vďaka priehľadnému krytu je ľahko chytenú myš vybrať a
zároveň je možné sledovať výskyt hlodavcov v danom objekte.
Kód
KV-31100
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Rozmery
26x15,5x4,5 cm
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Vždy o fúz pred kocúrom ...

BÁBOLNA BIO disponuje s dlhoročnými skúsenosťami pri vývoji a výrobe rôznych formulácií požerových
nástrah. Všetky formulácie sú pripravené na použitie v ochrane proti myšiam a potkanom vo vnútri a v okolí
objektu. Požerové formulácie sú všetky testované vo vlastných laboratórnych podmienkach z hľadiska
surovín a prídavných látok, ktoré zabezpečujú vysokú atraktivitu pre hlodavce.
Sortiment PROTECT ® ponúka všetky súčasne dostupné formulácie a možnosti prevedenia. Práve aj preto
sú vhodné do každých podmienok, ktoré sa v praxi vyskytnú, komunálna, priemyselná, poľnohospodárska
a potravinárska prvovýroba a sklady ... v podstate všade tam, kde sú hlodavce škodcami.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE !
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PRÍPRAVKY PROTI ŠKODCOM
REGULÁTOR RASTU HMYZU
S-METOPRÉN
Priateľský k životnému prostrediu, opticky aktívna účinná
látka, podporovaný Európskou smernicou o biocídnych produktoch
BÁBOLNA BIO v súlade s Európskou smernicou o biocídnych produktoch pripravila a predložila
svoju dokumentáciu pre účinnú látku S-metoprén – regulátor rastu hmyzu (IGR), pod produkty
označenia 18. Insekticídy. Pozitívne testy CAR / posledné testy/ sa dosiahli pri obhajovaní v Írsku
príslušným orgánom. Hodnotenie dokumentácie členskými štátmi ešte pretrváva. Podľa zaradenia
na listinu Annex I, BÁBOLNA BIO plánuje prípravu niekoľkých produktových dokumentácií pre
rozličnú aplikáciu tak vo vnútri objektov ako i mimo nich .
S-metoprén je uznávaný v rámci certifikovaných podmienok dobrej výrobnej praxe (GMP).

Aj v tejto spálni už
BOLA PLOŠTICA
POSTEĽNÁ!

TERAZ UŽ NIE JE !
18
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Nové a účinné prípravky na boj s
plošticou posteľnou
BIOPREN 6 EC KONCENTROVANÁ EMULZIA
PROTI PLOŠTICI POSTEĽNEJ A BLCHE
6.74 % (60 g/l) S-methoprene
4.81 % (43 g/l) pyrethrins
Synergická látka: 10.17 % (91 g/l) PBO
16.07 % (143 g/l) MGK 264
Účinná látka:

Prípravok je vhodný v uzavretých priestoroch na likvidáciu ploštice
posteľnej, blchy a lezúcemu hmyzu. Biopren BFS 6 EC disponuje
modernou formuláciou, ktorá zaručuje vynikajúcu vypudivosť a zároveň
dlhotrvajúcu účinnosť pomocou účinnej látky S –metoprén, regulátoru
rastu hmyzu, ktorý preruší vývojové štádium jedincov. Pred použitím
prípravku odporúčame rozmiestniť v zamorenom pristore monitorovacie
pasce na ploštice posteľné za účelom zistenia zamorenia, prípadne k
zabezpečeniu maximálnej účinnosti výkonu.
Prípravok je vhodný aj na škodcov, ktoré sú rezistentné na syntetické
pyretroidy.
Dávkovanie:
		

Proti ploštici posteľnej : 50 ml/5 litrov vody/100 m2
Proti blche: 20 ml / 5 litrov vody / 100 m2
Kód
KS-22234

Balenie
500 ml

PROTECT PROTI PLOŠTICI POSTEĽNEJ A
BLCHE S ROZPRAŠOVAČOM
0.27 % (2.2 g/l) S-methorprene
0.18 % (1.5 g/l) pyrethrins
Synergická látka: 0.36 % (2.9 g/l) PBO
0.60 % (4.8 g/l) MGK 264 synergist
Účinná látka:

Použitie vo vnútorných pristranstvách ako hotový prípravok na aplikáciu
postreku proti ploštici posteľnej, blche a lezúcemu hmyzu. Prípravok
disponuje modernou formuláciou, ktorá zaručuje vynikajúcu vypudivosť
a zároveň dlhotrvajúcu účinnosť pomocou účinnej látky S –metoprén,
regulátoru rastu hmyzu, ktorý preruší vývojové štádium jedincov.
Bezpečné, jednoduché a praktické použitie. Prípravok je vhodný aj na
škodcov, ktoré sú rezistentné na syntetické pyretroidy.
Kód
KS-21630

Balenie
500 ml

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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PRÍPRAVKY PROTI ŠKODCOM
KONCENTRÁTY
PESTSTOP COMBI 8CS KONCENTROVANÝ INSEKTICÍD
Účinná látka:
Synergická látka::

5.9 % (61 g/l) permethrin
2.6 % (27 g/l) cypermethrin
7.6 % (79 g/l) PBO

Dezinsekčný mikrokapsulovaný koncentrát. Obsahuje dve účinné
látky + synergická latka, ktorá zosilňuje insekticídny účinok. Účinné
na ničenie lezúcemu hmyzu všetkých druhov. Vhodné a povolené na
ochranu proti muchám. Zachovanie účinnosti po dobu až 14-16 týždňov.
Vďaka mikrokapsulovanej formulácii sa dobre priliepa na všetky typy
povrchov (aj pórovite).
Dávkovanie:
125 ml / 5 litrov vody / 100 m2 pri miernom zamorení
		
160 ml / 5 litorv vody / 100 m2 pri silnom zamorení
		
ničenie múch : 65 ml / 5 litrov / 100 m2
Kód
KS-22132

Balenie
1 liter

PESTSTOP 10 EC DEZINSEKČNÝ EMULZNÝ KONCENTRÁT
Účinná látka:
Synergická látka::

10 % (82 g/l) d-tetramethrin
10 % (82 g/l) PBO

Širokospektrálny vypudzujúci emulzný koncentrát zaručuje účinnú
ochranu od škodlivého lietajúceho a lezúceho hmyzu v uzavretých
priestoroch. Vhodný ako na doplnenie a zvýšenie účinnosti prípravkov
PESTSTOP® z dôvodu vynikajúcich vypudzovacích vlastností a tiež
vhodné na ochranu priestoru proti muchám. Po riedení aplikáciou formou
postreku a studenej hmly ULV.
Dávkovanie: 25 ml /5 litrov vody/500 m3 formou studenej hmly ULV
		
50 ml /5 litrov vody/100 m2 formou postreku
Kód
KS-22131

Balenie
1 liter

PESTSTOP - B 16 EC DEZINSEKČNÝ EMULZNÝ KONCENTRÁT
Účinná látka:
		

12 % (120 g/l) cyphenothrin
4 % (40 g/l) d-tetramethrin

Moderný vypudzujúci emulzný koncentrát zaručuje účinnú ochranu
od škodlivého lezúceho hmyzu. Vhodný ako na doplnenie a zvýšenie
účinnosti prípravkov PESTSTOP® z dôvodu vynikajúcich vypudzovacích
vlastností. Po riedení aplikáciou formou postreku, účinnosť 2-4 týždne.
Odporúča sa na tzv. rizikové miesta.
Dávkovanie:
50 ml/5 litrov vody/100 m2 pri miernom zamorení
		
100 ml/5 liter vody/100 m2 pri silnom zamorení
Kód
KS-22101
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Balenie
1 liter

Naše skúsenosti v prospech Vášho uspechu!
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PESTSTOP LAMBDA 10CS KONCENTROVANÝ
INSEKTICÍD
Účinná látka:

9.7 % (100 g/l) Lambda-Cyhalotrin

Moderná mikrokapsulovaná formulácia zaručuje vynikajúcu účinnosť
pre široký spektrum lezúceho a lietajúceho hmyzu
Vhodná na aplikáciu plochy ako i priestoru. Vhodné do všetkých
priestorov ako kancelárie, hotely, kuchyne, školy, byty, sklady a pod.
Tiež je možná aplikácia v poľnohospodárskych budovách, kde nie je
chov živých zvierat. Účinnosť 20 týždňov. Na lezúci hmyz
Dávkovanie: 25 ml rieďte v 5 litroch / 100m² /vody pri silnom zamorení.
12,5ml rieďte v 5 litroch /100m²/vody pri miernom zamorení
Kód
KV-22192

Balenie
500 ml

PESTSTOP PERM 25 CS KONCENTROVANÝ
INSEKTICÍD
Účinná látka:

23.6 % (250 g/l) permethrin

Moderná mikrokapsulovaná formulácia (CS – suspenzia) zaručuje
vynikajúcu účinnosť pre široký spektrum lezúceho a lietajúceho hmyzu.
Dávkovanie:

100-200ml rieďte v 5 litroch vody /100m² plochy
Kód
KV-22193

Balenie
1 liter

BIOPREN BMS 20 EC LARVICÍD
Účinná látka:

23 % (200 g/l) S-methopene

Aktiváciou S-metoprénu zasahuje do vývojového štádia škodcu, čím sa
zastaví jeho vývoj v dospelého jedinca schopného ďalšej reprodukcie.
Týmto spôsobom je možné dosiahnuť dlhtrvajúcu účinnosť. Na už
vyvinuté jedince je neúčinný.
Dávkovanie:
		
		

40 ml/5 litrov vody/100 m2 pri miernom zamorení.
80 ml/5 litrov vody/100 m2 pri silnom zamorení.
Ničenie lariev komárov: 0,1–0,25 l/ha
Kód
KS-22223

Balenie
1 liter

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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PRÍPRAVKY PROTI ŠKODCOM
PESTSTOP DYMOVÁ TABLETKA
Účinná látka: 1.3 % (13 g/kg) cypermethrin
Použitie vo vnútorných priestranstvách na ochranu proti lezúcemu
hmyzu, švábovitému hmyzu, ploštici posteľnej, a všetkým druhom
hmyzu ako, mravce, blchy, striebrenky al ietajúcemu hmyzu - moliam,
muchám. Po zapálení obalu sa pôsobením teploty začne z tabletky
uvoľňovať pomocou dymu účinná látka, ktorá sa rozloží po celom
priestore a prenikne a následne sa usadí aj na tie najneprístupnejšie
miesta. Jedna tabletka postačuje na ochranu 25 m3 priestoru pri
lezúcom hmyze. Na ochranu proti lietajúcemu hmyzu postačí jedna
tabletka na ochranu 50 m3 priestoru. V kombinácií s iným insekticídnym
prípravkom je dosiahnuteľná vyžšia účinnosť.
Kód
KS-22000

Balenie
5 ks/ krabica

GOLIATH GEL
Účinná látka: 0,05 % fipronil
Moderná a účinná formulácia gelu, ktorá vynikajúco účinkuje na
likvidáciu švábov a ich lariev (šváb obyčajný, rus domový, šváb
americký). Aplikovateľný aj na miestach a povrchoch , kde nieje možné
použiť postrek. Dávkovanie závisí od stupňa zamorenia daného
prostredia.
Dávkovanie: (0,03 gramm = cca. 3–4 mm priemerné kvapky):
• pri miernom zamorení: 1–2 x 0,03 gramové kvapky na m2
• pri silnom zamorení : 2–3 x 0,03 gramové kvapky na m2
Kód
KS-22072

Balenie
35 g

PROTECT GRANULE NA NIČENIE MÚCH
Účinná látka:

1.0 % (10 g/kg) azamethiphos

Prípravok použiteľný vo vnútorných priestoroch na ničenie múch, ktorý
je vyhotovený vo forme granúl a zároveň je vodou riediteľný. Následne
aplikovateľný ako náter. Obsahuje sexferomonové látky, vďaka ktorým
neodolateľne láka okolité muchy. Zároveň obsahuje BITREX - látku,
ktorá zabráni účinnosti prípravku na ľudí a domáce zvieratá.
Kód
KS-21512
KS-21511
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Balenie
1,5 kg
0,1 kg
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PRÍPRAVKY PROTI KOMÁROM
VECTOBAC 12 AS LARVICÍD
Účinná látka:
		

1200 ITU/mg Bacillus thuringiensis var.
israeliensis (Bti)

Biologický prípravok vhodný na ničenie lariev komárov. Prípravok je
možné aplikovať leteckým postrekom ULV, alebo pozemným postrekom.
Pri leteckých postrekoch (helikoptérou, lietadlom) prípravok nieje nutné
riediť. Pri pozemných postrekoch sa prípravok riedi tak, aby použiteľný
roztok dosiahol mieru 30-50 litrov / hektár.
Aplikačná dávka:

V prípade čistej vody: 0,55 - 0,10 l/ha
Mierne znečistená voda: 0,65 - 1,20 l/ha
Silne znečistená voda: 1,00-2,40 l/ha
Kód
KS-22021

Balenie
10 liter

MOSQUITOX 1 ULV
Účinná látka:

0.12 % (1 g/l) deltamethrin

Prípravok okamžite použiteľný bez potreby riedenia na chemické ničenie
imága komárov. Aplikácia pomocou ULV generátorov za pomoci buď
pozemnej, alebo leteckej techniky. Účinná látka je syntetický pyretroid,
ktorý je prakticky na teplokrvné živočíchy neúčinný. Dávkovanie
prípravku (bez akéhokoľvek riedenia) 0,5-0,8 l / ha.
Kód
KE-22231
KS-22251

Balenie
25 liter
200 liter

MOSQUITOX 1 ULV FORTE
Účinná látka:
Synergická látka::

0.12 % (1 g/l) deltamethrin
0.60 % (5 g/l) PBO

Prípravok obsahuje sinergické (PBO) prídavky na zvýšenie účinnosti.
Účinok sa prejavuje rýchlejšie. Ničí spoľahlivo i proti deltametrinu
viac odolné typy komárov. Spozďuje rezistenciu na ošetrenom území.
Dávkovanie je totožné s klasickým 1 ULV prípravkom, tj. dávkovanie
prípravku (bez akéhokoľvek riedenia) 0,5-0,8 l / ha.
Kód
KS-22252
KS-22253
KS-22254

Balenie
200 liter
5 liter
1 liter

BIOCÍDNE VÝROBKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE !
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PRÍPRAVKY PROTI ŠKODCOM
PROTECT NÁSTRAHA NA FARAÓNSKE
MRAVCE
Účinná látka: 0.5 % (5 g/kg) S-methoprene
Prípravok je použiteľný výhradne len na ničenie faraónskych mravcov
vo vnútorných priestranstvách. Obsahuje účinnú látku S- metoprén tzv.
regulátor rastu hmyzu, ktorý má nasledovné účinky: Bránenie vo vývoji
mladých fáz na dospelé jedince a zároveň bráni v liahnutí samotných
vajíčok. Vďaka tomu po dobe 12-14 týždnov uhynie zaručene celé
hniezdo.
Kód
KS-21782

Balenie
24 x 2,5 g

PROTECT COMBI NÁSTRAHA NA ČIERNE
MRAVCE
Účinná látka:
		

0.10 % (1 g/kg) acetamiprid
0.25 % (2.5 g/kg) S-methoprene

Aplikácia vo vnútorných priestoroch, balkónoch a terasách. Moderná
formulácia nástrahy dvoch účinných látok proti čiernym mravcom. V
jednoduchom prevedení, okamžite aplikovateľné a vďaka priehľadnému
baleniu je možné vynikajúco sledovať úbytok nástrahy. Nástrahu si
robotnice odnášajú do svojich hniezd a mravenísk. PROTECT COMBI
obsahuje účinnú látku S- metoprén tzv. regulátor rastu hmyzu, ktorý má
nasledovné účinky: Bránenie vo vývoji mladých fáz na dospelé jedince,
vyvolanie stálej sterility u kráľovnej (kladenie vajíčok sa zastaví).
Tieto komplexné účinky vyústia do sústavného znižovania populácie
mravcov a nakoniec DO ÚPLNÉHO ZNIČENIA KOLÓNIE. Obsahuje
látku BITREX.
Kód
KS-21740
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PROTECT RRÁŠOK NA NIČENIE LEZÚCEHO
HMYZU
Účinná látka: 0.5 % (5 g/kg) permethrin
Použitie vo vnútorných priestranstvách na ochranu proti lezúcemu
hmyzu, švábovitému hmyzu , ploštici posteľnej, a všetkým druhom
hmyzu ako, mravce, blchy, striebrenky. Prípravok je stačí aplikovať
tenkou vrstvou na miesta výskytu, úkrytu škodcov, prípadne na
potenciálne miesta výskytu škodcov (okolie WC, umývadla, vane atď.)
Výnimočne vhodné na vlhké miesta a elektrické vedenia. Približné
odporúčané dávkovanie 5 gramov / m2

Komáre

Muchy

Švehly

Ploštica
posteľná

Blchy

Prípravky

Mravce

Balenie
1,5 kg
0,1 kg

Šváby

Kód
KS-21512
KS-21511

BIOPREN 6 EC
PROTECT proti ploštici posteľnej a blche s postrekovačom
PESTSTOP COMBI 8CS
PESTSTOP 10 EC
PESTSTOP 16 EC
PESTSTOP Lambda 10 CS
PESTSTOP PERM 25 CS
BIOPREN BM 20 EC
PESTSTOP DYMOVÁ TABLETKA
GOLIATH GEL
PROTECT granule na ničenie múch
VECTOBAC 12 AS
MOSQUITOX 1 ULV
MOSQUITOX 1 ULV FORTE
PROTECT nástraha na ničenie faraónskych mravcov
PROTECT combi nástraha na ničenie čierných mravcov
PROTECT prášok na ničenie lezúceho hmyzu
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APLIKAČNÁ TECHNIKA
B&G POSTREKOVAČE
B&G americký výrobca profesionálnej aplikačnej techniky. Na základe
individuálnej konzultácie vieme zabezpečiť úplný sortiment vysoko
kvalitnej aplikačnej techniky podľa aktuálneho katalógu aj s náhradnými
dielmi. Vyrobený z kvalitných materiálov, ručne zmontovany a možnosť
výbavy s rôznymi variáciami trisiek.
Kód
KV-32328 B&G N-74-S-18
KV-32327 B&G N-114-S
KV-32329 B&G N-204-S

Objem
1,9 litrov
3,8 litrov
7,6 litrov

BIRCHMEIER SPRAY-MATIC 5 S
POSTREKOVAČ
Pracovný tlak až 6 barov, vybavený bezpečnostným ventilom a
ukazovateľom výšky tlaku. Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a disponuje
s triskou, bez akéhokoľvek prebytočného odkvapnutia. Zabezpečuje
bezpečnú aplikáciu postrekovania na profesionálnej úrovni. Na základe
individuálnej konzultácie vieme zabezpečiť úplný sortiment vysoko
kvalitnej aplikačnej techniky podľa aktuálneho katalógu aj s náhradnými
dielmi.
Kód
KV-32015

Objem
1,9 litrov

BIRCHMEIER PROFI STAR POSTREKOVAČ
Pretlakový postrekovač PROFI STAR je vyrobený zo silného odolného
plastu určený pre profesionálov. Na základe individuálnej konzultácie
vieme zabezpečiť úplný sortiment vysoko kvalitnej aplikačnej techniky
podľa aktuálneho katalógu aj s náhradnými dielmi.
Kód
KV-32012
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BIRCHMEIER SPRAY-MATIC 10 B POSTREKOVAČ
Pretlakový postrekovač PROFI STAR je vyrobený zo silného odolného
plastu určený výhradne pre profesionálov. Telo nádrže disponuje
hrubým UV ochranným plastom. Oceľové komponenty zariadenia sú
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Pracovný tlak pumpy až 6 barov.
Ľahké použitie, čistenie. K zariadeniu sú k dispozícii popruhy k
pohodlnejšej manipulácii. Na základe individuálnej konzultácie vieme
zabezpečiť úplný sortiment vysoko kvalitnej aplikačnej techniky podľa
aktuálneho katalógu aj s náhradnými dielmi.
Kód
KV-32412

Objem
10 litrov

BIRCHMEIER FLOX POSTREKOVAČ
Pretlakový postrekovač FLOX je vyrobený zo silného odolného plastu
určený pre všeobecné použitie. Telo nádrže disponuje hrubým UV
ochranným plastom. Oceľové komponenty zariadenia sú vyrobené
z nehrdzavejúcej ocele. Pracovný tlak pumpy až 6 barov. Ľahké
použitie, čistenie. K zariadeniu sú k dispozícii popruhy k pohodlnejšej
manipulácii. Na základe individuálnej konzultácie vieme zabezpečiť
úplný sortiment vysoko kvalitnej aplikačnej techniky podľa aktuálneho
katalógu aj s náhradnými dielmi.
Kód
KV-32402

Objem
10 litrov

SOLO 444 MOTOROVÝ POSTREKOVAČ
Nemecký motorový postrekovač SOLO garantuje vysokovýkonnú
technológiu postrekovania. Váha 10 kg, objem nádrže pre roztok až 12
litrov umožňujú dlhodobejšiu aplikáciu s týmto zariadením. Povolený
aj na rastlinnú ochranu. Vodorovný účinný dosah 10 metrov, zvislý 5-6
metrov. K nemu je osobitne možné dodať ULV hlavicu na pozemnú
ochranu proti komárom s použitím vhodného insekticídu.
Kód
KV-32016 (SOLO 444)
KV-32018 (ULV adapter)

Objem
5 litrov
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APLIKAČNÁ TECHNIKA
FOGMASTER JR5330-20 ELEKTRICKÝ
GENERÁTOR STUDENEJ HMLY
ULV zariadenie na elektromotor, ktorý sa vyznačuje svojou
jednoduchosťou a ľahkou manipuláciou. S objemom nádrže pre roztok
1liter sa toto zariadenie používa pre menej náročnejšie dezinsekčné
práce. Veľkosť častíc kvapiek sa pohybuje medzi 40-50 mikrónov a je
ich možné regulovať.
Kód
KV-32335

Objem
1 litrov

PRO ULV 1037 GENERÁTOR STUDENEJ HMLY
PRO ULV je zariadenie vybavené vysokootáčkovým a výkonným
elektromotorom s jednoduchou konštrukciou a možnosťou ľahkej
manipulácie. Generátor studenej hmly dokáže vyprodukovať
mikrojemné častice kvapiek, ktoré sa následne dlhodobe vznášajú vo
vzduchu v uzavretom priestore.
Kód
KV-32302

Objem
7 litrov

B&G FLEX-A-LITE 2600 GENERÁTOR
STUDENEJ HMLY
FLEX-A-LITE 2600 sa vyznačuje svojím vynikajúcim rozpätím
produkovania studenej hmly vo forem mikro kvapiek od ULV (veľkosť
mikro kvapiek 20 mikrónov a nižsie ) až po studenú hmlu (veľkosť
mikro kvapiek 50 mikrónov a vyžšie). Vďaka 45 cm dlhej pružnej hadici
nám prístroj oproti bežným nerátorom umožňuje manipuláciu a výkon
dezinsekčných prác aj v náročnejších pracovných podmienkach.
Kód
KV-32311
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WINDY GENERÁTOR STUDENEJ HMLY
Moderný generátor vybavený štvor-taktovým spaľovacím motorom
HONDA, ktorý spoľahlivo dokáže produkovať v rozsahu ULV, mikro
častice kvapiek vo forme studenej hmly. Použiteľný všade tam, kde nieje
možné použiť, alebo nieje k dispozícii elektrické napájanie. Prístroj je
vybavený popruhmi pre ľahšiu manipuláciu v teréne.
Kód
KV-32322

Objem
2 litrov

LECO 1800E GENERÁTOR STUDENEJ HMLY
Vysokovýkonný ULV generátor studenej hmly určený na ochranu proti
komárom a iným škodcom. LECO 1800E bol vyvinutý a vyrobený podľa
WHO špecifikácie (WHO/VB/89 972 )na ochranu proti komárom.
Kód
KV-32309

Objem
56.7 litrov

BIRCHMEIER DR5 PRÁŠKOVAČ
Pretlakový práškovač použiteľný výhradne len pre profesionálne účely.
Disponuje 5 litrovou nádržou, ktorú je možné podľa hustoty jednotlivých
použitých látok naplniť približne 5 kg prášku. Pracovný tlak zariadenia
sú 3 bary. Zariadenie nie je možné použiť na postrekovanie. Na základe
individuálnej konzultácie vieme zabezpečiť úplný sortiment vysoko
kvalitnej aplikačnej techniky podľa aktuálneho katalógu aj s náhradnými
dielmi.
Kód
KV-32010

Objem
5 litrov
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APLIKAČNÁ TECHNIKA
BIRCHMEIER BOBBY PRÁŠKOVAČ
BOBBY je rozmerovo malý, ľahký a jednoducho aplikovateľný
práškovač. Vďaka nemu je možné ošetriť jemnou vrstvou účinnej látky
v práškovej forme potenciálne skrýše a oblasti výskytu škodcov. (škáry
v drevenej podlahe a stenách, v okolí WC, umývačky riadu). Náplň na
cca 100 g prášku.
Kód
KV-32432

Objem
100 g

APLIKÁTOR GELU WALMUR
Špeciálna aplikačná pištol na aplikáciu s gelmi na ochranu proti švábom
GOLIATH, MAXFORCE a VICTORY. Možnosť regulovania použitého
gelu pomocou polohovateľného dávkovača. Aplikátor je navyše
vybavený vstavanou lampou, vďaka ktorej je možné aplikovať gel v
tmavých škárach a trhlinách.
Kód
KV-32304

Balenie
1 sada

BAIT GUN APLIKÁTOR GELU
Špeciálna aplikačná pištol na aplikáciu s gelmi na ochranu proti
švábom GOLIATH, MAXFORCE a VICTORY. Plastová konštrukcia s
kovovými komponentmi, ľahká manipulácia a čistenie. Vďaka nízkej
váhe, možnosť dlhodobejšej aplikácie bez akejkoľvek únavy. Možnosť
regulovania použitého gelu pomocou polohovateľného dávkovača.
Univerzálne použitie aj na iné typy túb. METAL NEEDLE aplikačný hrot
je osobnitne k dispozícii.
Kód
KV-32324
KV-32325
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NÁSTRAHOVÁ STANIČKA PRE GEL
Špeciálna nástrahová stanička pre všetky dostupné gely na trhu
(GOLIATH, MAXFORCE, VICTORY). Vďaka nemu je možné nástrahu
aplikovať aj na také miesta, kde pri bežnej aplikácii to možné nieje. Cez
otvor na hornom kryte staničky sa za pomoci aplikátora gelu, gel naplní
ľahko a jednoducho. Vďaka priehľadnému krytu je možné sledovať
úbytok gelu. Na vlhkých a prašných miestach takto gel zvyšuje svoju
účinnosť.
Kód
KS-21800

Balenie
60 ks

PROTECT NŚTRAHOVÁ STANICA NA MUCHY
Špeciálna nástrahová stanica určená pre variabilné umiestnenie Protect
granulovanej nástrahy na muchy .
Určená pod lampy do domácich a hospodárskych chovov.
Kód
KV-31510

Balenie
1 ks
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LEPOVÉ A MONITOROVACIE PASCE
BUG DOME MONITOROVACIA PASCA NA
PLOŠTICU POSTEĽNÚ
Moderná monitorovacia pasca BUG DOME určená na monitorovanie
výskytu ploštice posteľnej dokáže bez účinnej látky rýchlo, efektívne
a diskrétne určiť mieru výskytu resp. zamorenia daného priestoru od
škodcov. Pacsa je zložená z elektrickej výhrevnej jednotky a samotnej
lepovej pasce, ktorá zabezpečí, aby sa odchytené ploštice nemohli
vyslobodiť. Pascu je potrebné priebežne sledovať, ak je lepová pasca
už zanesená od prachu alebo nečistôt, treba ju vymeniť za novú. Pascu
je potrebné každých 6 týždňov meniť.
Kód
KV-16975
KV-16976

Balenie
3 ks (sada)
10 ks (náhradna náplň)

THE BED MOAT MONITOROVACIA PASCA NA
PLOŠTICU POSTEĽNÚ
Umiestňuje sa pod nožičky postele. Pri jej umiestnení je potrebné posteľ
umiestniť tak, aby sa nedotýkala príslušnej steny. Ploštice sa tak len
cez nôžky postele a cez pascu dostanú k svojej potrave. Odchytené
ploštice následne vďaka špeciálne upreavenému povrchu pasce,
nemajú možnosť úniku.
Kód
KV-16977

Balenie
4 ks

BB ALERT MONITOROVACIA PASCA NA
PLOŠTICU POSTEĽNÚ
Moderná monitorovacia pasca BB ALERT určená na monitorovanie
výskytu ploštice posteľnej dokáže bez účinnej látky rýchlo, efektívne
a diskrétne určiť mieru výskytu resp. zamorenia daného priestoru
od škodcov. Vďaka integrovanej ACTIVNEJ zložke (vankúšik),
ktorý produkuje teplo, takto pasca atraktívne láka ploštice. Zatiaľ čo
PASSIVNA zložka zabezpečuje dokonalý úkryt pre škodce. Ideálna je
kombinácia oboch zložiek pre dosiahnutie maximálnej účinnosti.
Kód
KV-16979 BB ALERT PASSIVE
KV-16980 BB ALERT ACTIVE
KV-16978 BB ALERT ACTIVATOR
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BIOSTOP MONITOROVACIA PASCA NA ŠVÁBY
Účinná látka: 1,0 % atraktant
Netoxická monitorovacia pasca na šváby, pomocou ktorej vieme určtiť
resp. zmonitorovať výskyt, zamorenie švábovitého hmyzu a dosiahnutú
účinnosť zásahu danej oblasti. Z hľadiska ekonomickej výhody je
trojkusové prevedenie monitorovacej pasce vhodné na zmonitorovanie
danej oblasti pred samotným výkonom dezinsekcie. Účinne priťahuje
a bez akejkoľvek toxickej látky zneškodní hmyz. Jednoduché použitie,
neškodné na životné prostredie (deti, domáce zvieratá, atď.)
Kód
KS-16421 (3 ks-ové)
KS-16431

Balenie
100 ks
100 ks

BIOSTOP MONITOROVACIA PASCA NA
POTRAVINOVÉ MOLE
Účinná látka: sexferomón
Použitie v bytoch, potravinárskom priemysle a skladoch na motirorovanie
výskytu vijačky paprikovej (Plodia interpuncella), vijačky čokoládovej
(Ephestia elutella), vijačky múčnej (Ephestia kuehniella). Netoxická
monitorovacia pasca, ktorá láka samce týchto druhov motýľov. Lepový
pás má dlhodobú životnosť, čím si pasca zachová 6-8 týždňovú
účinnosť.
Kód
KS-16760

Balenie
2 ks

BIOSTOP MONITORVACIA PASCA NA
ŠATOVÉ MOLE
Účinná látka: sexferomón
V uzavretých priestoroch (šatníky, miestnosti) na monitorovanie
výskytu šatovej mole. Netoxická monitorovacia pasca, ktorá priláka a
odchytá okolité samce šatových molí. Jednoduché použitie, neškodné
na životné prostredie. Lepový pás má dlhodobú životnosť, čím si pasca
zachová 6-8 týždňovú účinnosť.
Kód
KS-16007

Balenie
2 ks
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LEPOVÉ A MONITOROVACIE PASCE
BIOSTOP PASCA NA MUŠKY
Účinná látka: 9,5 % kyselina octová
Moderná netoxická lepová pasca na odchyt ovocných mušiek.
Použitie v potrevinárskej oblati, pri nápojoch, v kuchyni, reštauráciách,
trhoviskách, skladoch. Vďaka svojej návnade si pascsa zabezpečuje
dlhotrvajúcu účinnosť 4-5 týždňov a tým dokáže výrazne znížiť stav
výskytu ovocných mušiek v okolí.
Kód
KS-16011

Balenie
1 ks

BIOSTOP PLUS LEP NA MUCHY
Účinná látka: 0,4 % trikozén
Vhodná na odchyt múch a iného lietajúceho hmyzu. Použitie všade
tam, kde muchy sú problémom, veľká lepiaca plocha 250x600mm.
Osvedčená netoxická a dokonalá pasca na lietajúci hmyz. Grafika a
špeciálne lepidlo zvyšuje účinnosť pasce.

Kód
KS-16004 (80 x 500 mm)
KS-16008 (250 x 600 mm)
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BIOSTOP PASCA NA OSY A OVADY
Účinná látka: 0,15 % trikozén
Vďaka svojej vynikajúcej atraktivite a obsahu sexferomónu dokáže
účinne prilákať a odchytiť osy resp. muchy. Pacsa obsahuje netoxický
roztok spolu so sexferomónom, čo sa odzrkadlí na vynikajúcej účinnosti
pretože priťahuje hmyz aj na vačšie vzdialenosti. Použitie v domoch, na
terasách, záhradách, chatách, mäsiarstvách, zelovococh, trhoviskách,
viniciach a všade tam, kde sú osy a muchy problémom.
Kód
KS-16003
KS-16010

Balenie
1 ks pasca + 3 x 15 ml sáčok
3 x 15 ml sáčok

BIOSTOP FARM PASCA NA MUCHY
Účinná látka: 0,15 % trikozén
Moderná netoxická pasca na muchy, ktorá dokáže odchytiť až 15 000 ks
múch na jedno naplnenie. Použitie vhodné v oblastiach chovu dobytka,
rodinných hospodárstvach, prípadne v potravinárskom spracovaní,
čističky odpadových vôd, hnojiskách a smetiskách. V pasci je k dispozícii
látka v rozpustiteľnej fólii, ktorá sa po zriedení s vodou rozpustí za 5-10
minút.
Kód
KS-16009

Balenie
1 ks
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LEPOVÉ A MONITOROVACIE PASCE

HACCP konform
Lapač lietajúceho hmyzu vybavený
UV žiarivkou a lepovou plochou
Používanie profesionálnych lapačov na lietajúci hmyz série Chameleon® vybavených UV žiarivkou a lepiacou páskou
umožňuje likvidovať hmyz v priestoroch v ktorých sa narába s potravinami, a to bez použitia insekticídnych látok.
Lepiace pásky umiestnené v prístrojoch, zároveň poskytnú aj užitočné informácie o miere zamorenia chránených
priestorov hmyzom. Prístroje Chameleon® uplatňujúce metódu lepiacich pások pri ničení hmyzu, majú diskrétny
vzhľad a vyžadujú jednoduchú údržbu. Použitím lapačov s lepiacimi páskami sa hmyz dá lapiť rýchlo a účinne, a
pritom nehrozí nebezpečenstvo, že sa lapený hmyz vypadnutím alebo iným spôsobom sa dostane von z lapača.
Keďže prístroje Chameleon® vo všetkom spĺňajú požiadavky HACCP, môžu byť rozmiestnené aj v priestoroch s
vyšším stupňom ohrozenia. Prístroje pracujú nehlučné, sú hygienické a sú vhodné pre všetky druhy lietajúceho
hmyzu, vrátane menších jedincov, ako napríklad mušiek ovocných.
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SVETELNÁ PASCA CHAMELEON 1X2
Úhľadný, ultra tenký prístroj, ktorý sa dá nainštalovať na stenu.
(Konzola sa dá objednať osobitne.) Prístroj je ideálny pre použitie v
miestnostiach kde prebieha príprava potravín. Je vybavený dvoma 15
W UV žiarivkami Quantum BL a jednou lepiacou páskou.
Priestorové pokrytie : 90 m2
Kód
KV-32510 (biela)
KV-32516 (nehrdzavejúca oceľ)

Rozmery
31,5 x 48,5 cm
31,5 x 48,5 cm

SVETELNÁ PASCA CHAMELEON 2X2
Prístroj sa dá zavesiť na strop. Je vhodný pre ochranu veľkých,
otvorených priestorov. Dá sa umiestniť aj v chodbách. Zabezpečí
360˚-é pokrytie priestoru. Je vybavený 2 ks lepiacimi páskami a 4 ks
žiarivkami Quantum BL.
Priestorové pokrytie: 180 m2
Kód
KV-32514 (biela)
KV-32517 (nehrdzavejúca oceľ)

Rozmery
31,5 x 48,5 cm
31,5 x 48,5 cm

SVETELNÁ PASCA CHAMELEON 1X3 PRO
Použitím 3 ks 25 W žiariviek Quantum BL s nerozbitným fluorpolymérovým poťahom DuPont Teflon®, má prístroj maximálny príkon
75 W. Pre prístroj v diskrétnom prevedení je charakteristický jeho
individuálny predný kryt, ukrývajúci lepiacu pásku, ako aj ulapený hmyz.
Prístroj dokonale zapadá do okolitého priestoru, kde je umiestnený a
pritom zabezpečí efektívne ničenie múch.
Priestorové pokrytie: 90 m2
Kód
KV-32523

Rozmery
31,5 x 48,5 cm
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LEPOVÉ A MONITOROVACIE PASCE
SVETELNÁ PASCA CHAMELEON VEGA
Nový vysokovýkonný a zároveň diskrétny člen rodiny CHAMELEON.
Vynikajúco prispôsobiteľný do každého prostredia vďaka kompletnej
konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele. Obsahuje ukrytý lepový pás v tele
prístroja a 3 x 14 W TS QUANTUM BL UV žiarivky, ktoré účinne a
efektívne lákajú okolitý lietajúci hmyz.
Priestorové pokrytie: 150 m2
Kód
KV-32525

Rozmery
30 x 57,5 cm

SVETELNÁ PASCA CHAMELEON UPLIGHT
Úhľadný, ultra tenký prístroj, ktorý sa dá nainštalovať na stenu. (Konzola
sa dá objednať osobitne.) Prístroj je ideálny pre použitie v miestnostiach
kde prebieha príprava potravín, stravovacích miestností. Je vybavený
dvoma 15 W UV žiarivkami Quantum BL a jednou lepiacou páskou.
Priestorové pokrytie: 40 m2
Kód
KV-32513 (magnólia)
KV-32527 (biela)

Rozmery
21 x 47 cm
21 x 47 cm

SVETELNÁ PASCA 1 x2 IP
Svetelná pasca CHAMELEON 1x2 IP je vyvinutá špeciálne do takých
podmienok, kde sa čistenie povrchov realizuje parou, tlakovým
striekaním, teda mokrých, vlhkých, korozívnych prostredí. (priemyselné
kuchyne). Konštrukcia prístroja je z nehrdzavejúcej ocele a tesnenia
zodpovedajú predpisom IP66.
Priestorové pokrytie: 90 m2
Kód
KV-32526
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Rozmery
31,5 x 50 cm

Naše skúsenosti v prospech Vášho uspechu!
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SVETELNÁ PASVA ON-TOP PRO
Prístroj so zvláštnym individuálnym dizajnom, má diskrétny vzhľad
a ľahko sa dá nainštalovať na zavesený strop. Poskytuje ideálne
riešenie pre ničenie hmyzu v bufetoch rýchleho občerstvenia, vo
veľkopredajniach a všade tam, kde nedostatok priestoru nedovoľuje
umiestnenie štandardných prístrojov. Je vybavený 2 ks 25 W žiarivkami
Quantum BL s nerozbitným fluor-polymérovým poťahom DuPont
Teflon®, ďalej aj lepiacimi páskami normálneho rozmeru.
Priestorové pokrytie: 50 m2
Kód
KV-32522

Rozmery
59 x 59 cm

CHAMELEON MERAČ INTENZITY ŽIARENIA UVA
Meracie zariadenia CHAMELEON je určené na zmeranie veľkosti
intenzity UV žiarenia typu A na svetelných pascách CHAMELEON,
ktoré je voľným okom neviditeľné. Pomocou LED diód nám zariadenie
ukazuje mieru intenzity žiarenia a jednoznačne určí, či sú žiarivky
opotrebované a hodné výmeny, alebo ešte účinne žiaria. Zároveň
prístroj môže slúžiť na zmeranie intenzity žiarenia UVA v priestore, kde
je svetelná pasca CHAMELEON umiestnená. Vďaka svojim praktickým
rozmerom je ľahko a bezpečne použiteľný aj v tých najťažších
pracovných podmienkach.
Kód
KV-32521

Rozmery
12 x 4 cm

CHAMELEON PRÍSLUŠENSTVO PRE
SVETELNÉ PASCE
Pre neustály chod svetelných pascí CHAMELEON je potrebný
pravidelný servis príslušným príslušenstvom, vďaka ktorému si svetelné
pasce zachovajú dlhodobú účinnosť a funkčnosť. Príslušenstvo je
kompatibilné s takmer všetkými svetelnými pascami, čo v konečnom
dôsledku znižuje servisné náklady a zjednodušuje ich dostupnosť.
Kód
KV-32520
KV-32511
KV-32519
KV-32515

Rozmery
žiarivka s ochrannou fóliou
Lepový pás- čierny
Lepový pás- čierny
Štartér
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OCHRANA PROTI HOLUBOM
SYSTÉM HROTOVANIA AVIPOINT
Systém hrotovania, ktorý sa aplikuje na budovy, hroty sú z nehrdzavejúcej
ocele a ich účelom je fyzické zabránenie sadaniu holubov a následné
zahniezdenie. Hroty sú odolné voči poveternostným vplyvom a sú
aplikovateľné na akýchkoľvek typoch budov. Konce hrotov sú zaoblené,
teda nespôsobia žiadne fyzické zranenie holubom. V prvom rade sú
určené na také budovy, kde sa holuby vyskytujú a robia škodu počas
dňa, ale aj noci.
Názov
AVIPOINT P14 hroty
AVIPOINT P20 hroty
AVIPOINT P32 hroty
AVISIL silikónove lepidlo
AVIFIX High Tack lepidlo

Kód
KV-33019
KV-33020
KV-33021
KV-33022
KV-33023

Balenie
5m
5m
5m
310 ml
290 ml

SYSTÉM BIRDWIRE
Našpanované špeciálne lanko zabráni sadaniu holubov na odkvapy,
parapety. Aplikovateľné na akomkoľvek povrchu, kde holuby zotrvávajú
počas dňa. Na miesta hniezdenia holubov neaplikovateľné. Ľahko
adaptovateľné a estetické.
Názov
Nosný kolík (110 mm)
Nosný kolík (150 mm)
Kotviaci nit (szürke)
Spojka
Kliešte
Lanko
Struny
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Kód
KV-33047
KV-33048
KV-33049
KV-33014
KV-33015
KV-33051
KV-33017

Balenie
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
1 ks
100 m
100 ks

Naše skúsenosti v prospech Vášho uspechu!
2012.04.11. 11:01:17

SYSTÉM SIEŤOVANIA NETWORK
NETWORK siete slúžia ako neprekonateľná zábrana proti holubom
na miestach na to určených. Aplikovateľné na akýkoľvek povrch a
kdekoľvek na budove proti zahniezdeniu, dennému aj nočnému výskytu
holubov. Proti rôznym iným druhom nežiadúceho vtáctva sa je možné
použiť siete s rozličnou veľkosťou otvorov (vrabce 19 mm, škorce
28 mm, holuby 50 mm ). Správne navrhnuté a aplikované riešenie
systémom sieťovania NETWORK pôsobí esteticky je nenápadné a
takmer viditeľné voľným okom z ulice.

Názov
Sieť (19 mm, čierna)
Sieť (50 mm, čierna)
Oceľové lanko (2 mm, nehrdz. oceľ)
Oceľové lanko (2 mm, galvanizované)
Kliešte na lanko
Španovák (M6, nehrdz. oceľ)
Španovák (M6, galvanizované)
Spojky (hliníkové)
Spojky (meďené)
P7 piercing (nehrdz. oceľ)

Kód
KV-33046
KV-33009
KV-33007
KV-33024
KV-33006
KV-33039
KV-33040
KV-33005
KV-33004
KV-33002

Balenie
10 x 10 m
10 x 10 m
200 m
200 m
1 ks
1 ks
10 ks
100 ks
100 ks
2500 ks

Individuálna ponuka na základe samostatného katalógu

ŽIVOLOVNÁ PASCA NA HOLUBY
Jednoducho zmontovateľná a demontovateľná pasca na holuby,
ktorá je určená na odchyt malej populácie holubov. K dosiahnutiu
účinnosti pasce je potrebné predkrmenie nežiadúceho vtáctva, až
kým si nezvyknú na pascu. Je potrebné, aby po aktivácii pasci bola
zabezpečená potrava a tekutiny pre vtáctvo.
Kód
KV-33058

Rozmery
1,0 x 0,6 x 0,3 m
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OCHRANA PROTI HOLUBOM
ŽIVOLOVNÁ PASCA NA VRABCE
Jednoducho zmontovateľná a demontovateľná pasca na holuby, ktorá
je určená na odchyt malej populácie vrabcov. K dosiahnutiu účinnosti
pasce je potrebné podľa možností znížiť stav alternatívnej potravy po
dobu kým sú pasce nastražené.
Kód
KV-33057

Rozmery
0,6 x 0,35 x 0,22 m

OPTICKÝ PLAŠIČ
Nafukovateľný balón odolný voči poveternostným vplyvom, ktorý má
na oboch stranách holografické oči dravca, čo spôsobuje náhle reakcie
strachu na holuboch, vrabcoch a škorcoch. Následne sa týmto balónom
vyhýbajú. Podľa klimatickým podmienok Slovenska má balón životnosť
cca 1 rok.
Kód
KV-33025 Terror Eyes
KV-33059 Predator Eyes

Balenie
1 ks
3 ks

BIRDXPELLER PRO ELEKTRONICKÝ PLAŠÍČ
Elektronický plašič BIRDXPELLER PRO vysiela rôzne alternatívne
signály dravcov, ktoré plašia nežiadúce vtáctvo. Pre tieto signály je
možné nastaviť hlasitosť, intenzitu, časovanie a druh dravca, čo aktívne
plaší vtáctvo z danej lokality.
Kód
KV-16931 BirdXPeller PRO
KV-16930 Super BirdXPeller PRO
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Balenie
1 ks
1 ks
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www.babolna-bio.com

Profesionálna ochrana proti škodcom aj na webe

Webovská stránka www.babolna-bio.com, slovenská
verzia, poskytuje informácie o spološnosti, jej
kvalifikácii a kvalite. Zároveň ponúka sortiment svojich
prípravkov pre profesionálov, ktorý majú možnosť
oboznámiť sa s prípravkami a ich formuláciami pre
dosiahnutie ich odborného a hlavne účinného výkonu
služieb.
Na stránke sú taktiež k dispozícii v digitálnej verzii
jednotlivé KBÚ všetkých biocídnych prípravkov,
samozrejme aj na stiahnutie.
Neustále aktuálne informácie ohľadom či už
spoločnosti BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, alebo
noviniek v oblasti legislatívy.

Zároveň máme k dispozícii informačnú príručku o ploštici
posteľnej, keďže je v poslednom čase výrazným problémom
v oblasti profesionálnej dezinsekcie.
Ochrana proti ploštici posteľnej závisí najmä na poznaní
biológie škodcu, dôkladnému monitoringu a následnému
prevedeniu zásahu, k čomu aj táto príručka slúži.

www.babolna-bio.com
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BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o.
Moyzesova 50, 984 01 Lučenec
babolna@slovanet.sk
www.babolna-bio.com
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