Farm
FumiNatur - Naturalny Owadobójczy
FumiNatur jest naturalnym insektycydem, uznawanym za niskotoksyczny dla ludzi
i zwierząt, który cechuje szybkie i gwałtowne oddziaływanie na insekty przy jednoczesnym
wydłużonym efekcie działania. Jest wysoce biodegradowalny i rozkłada się szybko w
obecności promieni słonecznych (w przeciągu kilku dni).
Nie utrzymuje się w glebie ani w warzywach co jest powodem dla którego jest uważany
za względnie bezpieczny w stosunku do upraw spożywczych. FumiNatur jest przeznaczony do użytku
na zewnątrz lub na uprawach wewnątrz i pomaga zwalczać wciornastki, skoczogonki, gąsienice, ćmy,
przędziorki, mszyce, mączlika i chrząszcze.
Skład:
2% Pyrethrum
Wydajność: 1 g na 2 m³ (przy wysokiej inwazji 1 g na 1,5 m³)
Opakowania: 120g, 360g, 720g

FumiGuard - Fumigant Owadobójczy
FumiGuard jest wysoce skutecznym środkiem owadobójczym do stosowania w przemyśle spożywczym,
hodowli zwierząt, ogrodnictwie i sektorze publicznym do zwalczania owadów latających i
biegających, np. karaluchy, prusaki, pluskwy, rybiki cukrowe, mrówki, pchły, muchy,
komary oraz innych szkodników magazynowych takich jak: wołki, trojszyki, czarne
chrząszcze ściółkowe, skórniki, mole spożywcze.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, np. w piwnicach, na strychach, w mieszkaniach, w
halach
magazynowych, zakładach przetwórstwa spożywczego, budynkach inwentarskich, szklarniach
i pieczarkarniach, obiektach użyteczności publicznej, muzeach, statkach, kontenerach na odpady itp.
Skład:
Wydajność:
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3% cyfenotryna
1 g na 3 m³ (przy wysokiej inwazji 1 g na 2 m³)
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Informacje podstawowe

Sposób użycia

Forteca to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym

Preparat można stosować metodą oprysku oraz metodą

i żołądkowym służący do zwalczania owadów latających

zamgławiania ULV (na zimno) lub termiczną.

i biegających. Wyróżnia go wysoka skuteczność biobójcza

Dawkowanie:

przy niskich stężeniach. Jest profesjonalnym produktem
do likwidacji larw oraz much w obiektach inwentarskich.
Skuteczny również w walce z pleśniakowcem lśniącym.

- oprysk: zalecane stężenie 1%, 1 l roztworu na 20m2
- zamgławianie ULV lub termiczne:
dawka minimalna: 138 ml / 1000 m3

Zalecenia dotyczące aplikacji

dawka optymalna: 170 ml / 1000 m3

Aplikacja metodą oprysku: sporządzić 1% roztwór,
dobrze wymieszać. Nanosić na powierzchnię za pomocą
opryskiwacza, zużywając 1l na 20 m .
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Skład
40% permetryna

Aplikacja przy pomocy urządzeń zamgławiających ULV:
należy sporządzić roztwór w proporcjach 138 ml środka
FORTECA, od 0,5 l do 1l nośnika (zalecany MULTUFOG)

10% cypermetryna

i uzupełnić wodą do 3 litrów. Tak przygotowany roztwór

Termin przydatności

pozwala na dezynsekcję obiektu o kubaturze 1000 m .

24 miesiące od daty produkcji
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Aplikacja przy pomocy urządzeń do zamgławiania
termicznego: należy sporządzić roztwór w proporcjach
138 ml środka FORTECA, od 0,2 litra do 0,5 litra nośnika
(zalecany MULTIFOG) i uzupełnić wodą do 2 litrów.

Przechowywanie
W chłodnym i suchym miejscu

Tak przygotowany roztwór pozwala na dezynsekcję
obiektu o kubaturze 1000 m3.

Opakowanie
1000 ml
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