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Profesionalna past za muhe 
z atraktantom za večkratno uporabo
Velikost: do 18.000 muh
Višina: 25 cm
Premer: 14 cm

Primerna je predvsem za hleve, farme, zbirališča odpadkov…

Vsebuje atraktant, ki je narejen iz živil in muham privlačno diši. 
Past ima edinstven sistem suhih lijakov za zmanjšanje vonja.

Atraktant je priložen: 2 x 50 g 

Lončki so enostavni za uporabo:
1. odvijte celoten pokrov 
2. dodajte atraktant z raztopljivo vrečko
3. dodajte vodo do oznake
4. privijte celoten pokrov
5. odvijte zgornji del pokrova
6. obesite na višino 1-1,5 m
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Atraktant za muhe brez pasti, 125g
Atraktant, ki muham zelo privlačno diši, je namenjem uporabi v pasteh 
Multi Trap, Mini Monster ali Monster Fly. Multi Trap in Mini Monster 
zadostuje polovica vrečke, za Monster Fly pa uporabite celo vrečko 
naenkrat. Če nimate pasti, ga natresite v vedro in dodajte 4 litre vode.

FLY IN BAIT

Profesionalna past za muhe z atraktantom

Velikost: do 40.000 muh
Višina: 30 cm
širina: 25 cm

Primerna je predvsem za privatne vrtove, hleve, farme, kampe, 
bazene, zbirališča odpadkov…

Vsebuje atraktant, ki je narejen iz živil in muham privlačno diši. 

Ena vrečka vsebuje 30 g vabe.

Vrečke so enostavne za uporabo:
1. odstranite zgornji pokrov 
2. dolijte vodo do oznake
3. privijte pokrov
4. dvignite spodnji del pokrova 

Pazite, da se atraktant zaradi 
izhlapevanja vode ne izsuši.

FLY IN TRAP 
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Profesionalna past za muhe 
z atraktantom za večkratno uporabo
Velikost: do 100.000 muh
Višina: 38 cm
Premer: 25 cm

Primerna je predvsem za hleve, farme, zbirališča odpadkov…
Vsebuje atraktant, ki je narejen iz živil in muham privlačno diši. 
Past ima edinstven sistem suhih lijakov za zmanjšanje vonja.

Atraktant je priložen: 2 x 50 g 

Past je enostavna za uporabo:
1 in 2. odstranite spodnji del pasti in dvignite pokrov tega dela
3. dodajte atraktant z raztopljivo vrečko in vodo
4. vstavite spodnji del pasti nazaj na svoje mesto

Obesite, postavite ali pritrdite na višino 1-1,5 m.

Pazite, da se atraktant zaradi izhlapevanja vode ne izsuši.

MINI MONSTER
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Profesionalna past za muhe 
z atraktantom za večkratno uporabo
Velikost: do 300.000 muh 
Višina: 53 cm
Premer: 37 cm

Primerna je predvsem za hleve, farme, zbirališča odpadkov…
Vsebuje atraktant, ki je narejen iz živil in muham privlačno diši. 

Atraktant je priložen: 125 g

Past je enostavna za uporabo:
1 odstranite spodnji del pasti in dvignite pokrov tega dela
2. vsujte priložen a atraktant 
3. dodajte vodo
4. vstavite spodnji del pasti nazaj na svoje mesto

Pazite, da se atraktant zaradi izhlapevanja vode ne izsuši.
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Sprej proti komarjem 750 ml     

Granulat proti komarjem 400 g

Naravna zrnca proti komarjem so enostavna za uporabo. Ne 
spreminja in ne obarva obdelanih površin. Granulat potresite po 
mestih, kjer ne želite komarjev. Ko začutite, da je vonj komarjev 
ne odganja več, izdelek ponovno nanesite. Takojšnja aktivnost.

Aktiven je 48 ur.

Granulat oddaja vonj, zaradi katerega samice komarjev ne 
zaznajo človeškega in živalskega vonja. Dišeča formulacija te-
melji na rastlinskih izvlečkih in eteričnih oljih, ki odganjajo ko-
marje. Mehanizem delovanja je zaznavanje vonja skozi kemore-
ceptorje, prisotne v tipalkah komarjev. Izdelek deluje tako, da 
prikrije človeški vonj, zato komar ne piči. Ne vsebuje toksinov. 

Uporaba: Še posebej ga priporočamo za  zasebne vrtove, hote-
le, restavracije, pisarne, balkone…

Izdelek je pripravljen za uporabo. Priporočljivo je pršiti 1 - 2 mi-
nuti po sobi ali prostoru za sedenje. Popršite površine kot so 
stene, tla, rastline, noge stolov in miz in druge površine v okolju, 
kjer vas nadlegujejo komarji. Ko začutite, da je vonj komarjev 
ne odganja več, izdelek ponovno nanesite. Takojšnja aktivnost.

Aktiven je 6 ur.

Sprej oddaja vonj, zaradi katerega samice komarjev ne zazna-
jo človeškega in živalskega vonja. Dišeča formulacija temelji na 
rastlinskih izvlečkih in eteričnih oljih, ki odganjajo komarje. Me-
hanizem delovanja je zaznavanje vonja skozi kemoreceptorje, 
prisotne v tipalkah komarjev. Izdelek deluje tako, da prikrije člo-
veški vonj, zato komar ne piči. Ne vsebuje toksinov. 

Uporaba: Še posebej ga priporočamo za  zasebne vrtove, hote-
le, restavracije, pisarne, balkone…

FINITO EL MOSQUITO G

FINITO EL MOSQUITO G

Komarji
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Kune

Za okolico in avtomobile 500 ml

Področje uporabe: Izdelek se uporablja za odganjanje kun in drugih 
majhnih sesalcev. Lahko se uporablja okoli hiše ter na podstrešju, v 
kleti, v garaži in drugih gospodarskih stavbah ter za zaščito vozil.
 
Plastenko pretresite in poškropite območje, ki ga je treba zaščititi. Na-
nesite predvsem ob vstopno točko, prehode in druge poti, kjer se 
giblje kuna. Nanesite  50 ml razpršila (približno 40-50 stiskov) enako-
merno na površino 1 m2.

Zaščita stavb: Pred uporabo izdelka preglejte in očistite območje, ki 
ga je treba zaščititi. Ker majhni plenilci svoj življenjski prostor ozna-
čujejo s svojim vonjem, je pomembno temeljito čiščenje na možnem 
vstopnem mestu, prehodih in življenjskem prostoru živali.

Zaščita vozil: Uporabljajte le, ko je motor hladen in ugasnjen. Nane-
site na vse dele (kable, cevi, kanale), ki jih je treba zaščititi v motornem 
prostoru. Izogibajte se nanosu na vrtljive in gibljive dele motorja, pa 
tudi nanosu na pnevmatike in vidne pobarvane površine. Postopek 
ponovite vsaka 2 dni prvi teden in nato tedensko.

NARAVNI REPELENT PROTI 
KUNAM V SPREJU
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Diatomejska zemlja ima velik absorpcijski potencial in se veže 
na epikutikularne voske žuželk, zato deluje praktično na vse 
škodljivce, ki imajo kutikulo zaščiteno z voski. Insekti z uničeno 
kutikulo poginejo zaradi dehidracije. 

Diatomejska zemlja se uporablja za zatiranje rdečih ptičjih pršic, mravelj, 
bolh, srebrnih ribic, stenic in drugih gomazečih insektov. 

Produkt je namenjen uporabi v živilski industriji, na kmetijah, v gospodinjstvih 
in drugih občutljivih območjih.

Pri nizkih temperaturah ali visoki vlagi je lahko učinek viden šele po 1-2 dneh.

Prednosti:
     Ni razvoja odpornosti.
     Visoka učinkovitost.
     Primerno za občutljive prostore.
     Dolgotrajen učinek in zaščita prednovo infestacijo.
     Enostavna uporaba.

UPORABA GreenRange DE v obliki prahu
Odstranite umazanijo, prah in predmete, v katerih bi se lahko skrivali škodljivci. Nanesite 30-50 
g/m2 v bližino skrivališč in poti insektov ali naredite ovire za insekte tako, da nanesete 5 - 10 
g/tekoči meter. Prah je treba nanesti na vidne površine po podlagi v kuhinji, dnevni sobi, po 
terasi, po tlakovcih v okolici hiše. Diatomejsko zemljo potresite tudi v razpoke in druge kotičke, 
kjer bi se lahko skrivali insekti. Med svojim naravnim obnašanjem se bodo škodljivci prekrili s 
prahom, ki bo absorbiral maščobe iz povrhnjice. GreenRange De v prahu lahko tudi raztopite 
v vodi. Pripravite 10-15 % raztopino in jo prelijte v ročno ali nahrbtno škropilnico.

UPORABA GreenRange DE v obliki aerosola
Pripravek enakomerno nanesite neposredno na prizadeta mesta v razdalji okoli 30 cm. Pripra-
vek nanašamo v bližino poti in skrivališč gomazečih insektov. Pri zatiranju pršic poskušamo tre-
tirati njihova skrivališča (gnezda, razpoke, reže ali pod odejo, itd). Površina bo najprej vlažna, 
nato pa nastane enakomeren bel film diatomejske zemlje. Diatomejska zemlja ima velik ab-
sorpcijski potencial in se veže na maščobe iz povrhnjice insektov in posledično povzroči njiho-
vo dehidracijo. Pri nizkih temperaturah ali visoki vlagi je lahko učinek viden šele po 1-2 dneh.

DIATOMEJSKA ZEMLJA

Gomazeči
insekti
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Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.
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