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342 Pro Mix 3 kg

342 Pro Pala 3 kg

342 Pro Pasta 3 kg

Markkinoiden ainoa viljasyötti, joka tarjoaa
kolmen eri viljan edut (kaurahiutale, maissirouhe
ja auringonkukan siemen).
• erinomainen maittavuus
• mikroperferoitu syöttipussi päästää viljojen
tuoksun läpi ja houkuttelee jyrsijöitä paikalle
• kestää hyvin kosteutta
• lähes pölyämätön
• tehoaa kertasyönnillä
ME 4, Lava 80

Käyttövalmis palasyötti sisätiloissa hiirien ja
rottien torjuntaan sekä rottien torjuntaan
rakennusten välittömässä läheisyydessä.
• sopii erittäin hyvin jyrsijätorjuntaan kosteissa
tiloissa
• alempi vahapitoisuus, parempi maittavuus
• tehoaa kertasyönnillä
ME 4, Lava 80

Käyttövalmis pastasyötti hiirien ja rottien torjuntaan
sisätiloissa sekä rottien torjuntaan rakennusten
välittömässä läheisyydessä.
• pehmeä rakenne
• vain kasviperäisiä ainesosia; täysvilja sopii
jyrsijöiden luontaiseen ruokavalioon
• erittäin houkutteleva ja maittava myös paikoissa,
joissa paljon muutakin jyrsijöille luontaista ravintoa
• syötti ei rasvaannu alle 35 asteessa
• lämpötilaerot eivät vaikuta syötin maittavuuteen
• tehoaa kertasyönnillä
ME 4, Lava 80
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Bio Kill extra micro-fast 1 l

Aquapy 1 l

K-othrine 1 l

Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan
pinnoilla sisätiloissa kuten asunnoissa, varastoissa,
karjasuojissa, teollisuuslaitoksissa, julkisissa tiloissa sekä rakennusten välittömässä läheisyydessä.
Tehoaa mm. koi- ja koisaperhosiin, ampiaisiin,
kärpäsiin, sokeritoukkaan, muurahaisiin, hyttysiin,
torakoihin, seinäluteeseen ja muihin syöpäläisiin.
• mikrokapselointi antaa pidemmän tehoajan,
tutkimuksissa todettu vähintään 8 viikon
tehoaika
• ympäristölle turvallisempi
• pienempi haihtuvuus ja liukeneminen
• lähes hajuton
Tehoaineet: 1R-trans-fenotriini 10 %, pralletriini 1 %
ME 112, Lava 288

Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan
sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä. Tehoaa mm. kärpäsiin, sääskiin, koisiin, kovakuoriaisiin, ampiaisiin, seinäluteisiin, kirppuihin,
sokeritoukkiin ja muurahaisiin.
• nopea teho kaikkiin hyönteisiin
• sopii käytettäväksi sellaisenaan sumulaitteissa
• voidaan sekoittaa veteen ja levittää ruiskulla
• vesipohjainen – lähes hajuton
Tehoaineet: Pyretriinit 30 g/l, piperonyylibutoksidi
135 g/l.
ME 12, Lava 288

Hyönteisten torjuntaan asunnoissa, varastoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa tiloissa. Tehoaa
hyvin mm. torakoihin, kirppuihin, sokeritoukkiin, luteisiin, kovakuoriaisiin sekä muurahaisiin.
Lentävistä hyönteisistä valmiste tehoaa mm.
kärpäsiin, hyttysiin, ampiaisiin, koi- ja koisaperhosiin.
• tehoaa sekä aikuisiin että toukkiin
• hyvä kestovaikutus
• hajuton
• ei tahraa
Tehoaine: Deltametriini 25g/kg.
ME 12, Lava 360
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Uudistetussa ”342” -tuotesarjassa on panostettu erityisesti tuotteiden maittavuuteen jyrsijöille. Täysin
uudistunut Pro Mix on markkinoiden ainoa kolmen eri viljan yhdistelmäsyötti. Syötti on saanut takaisin myös
tutun vaaleanpunaisen värin. Mixin rinnalla tuotesarjaa täydentävät Pro Palasyötti ja Pro Pastasyötti.
Tehoaineena kaikissa ”342”-tuotteissa on tehokas difetialoni 0,025 g/kg.

SYÖTTILAATIKOT

MUUT TUOTTEET

Harmonix Monitoring Paste 5 kg
Syöttilaatikko hiirille

Syöttilaatikko rotille

Muovinen syöttilaatikko hiirille sisä- ja
ulkokäyttöön.
• laatikossa 2 käyntiaukkoa
• lukitus omalla avaimella

Muovinen syöttilaatikko hiirille sisä- ja
ulkokäyttöön.
• laatikossa 2 käyntiaukkoa
• lukitus omalla avaimella
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Jyrsijöiden havainnoimiseen syötitysten välillä.
• jyrsijöiden esiintyminen havaitaan aiemmin
• valmiste paljastaa ongelman laajuuden, kulkureitit,
suojapaikat ja pesien sijainnin
• myrkyllisten syöttien käyttö voidaan rajata vain
torjuntaksoon,
jolloin niiden ympäristölle mahdollisesti aiheuttamat haitat voidaan minimoida
• aine lisää myrkyllisten syöttien tehoa käsittelyjakson aikana, sillä se toimii esisyöttinä
Harmonix Monitorointi Pasta soveltuu erityisen hyvin
elintarviketeollisuuden käyttöön ja muihin herkkiin
kohteisiin, kuten kouluihin, sairaaloihin, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen sekä IT- ja biotekniikkateollisuuteen.
ME 2, Lava 100
15749936

Advion Muurahaisgeeli 4 x 30 g

Advion Torakkageeli 4 x 30 g

Maxforce Quantum 4 x 30 g

Muurahaisten torjuntaan sisä- ja ulkotiloissa.
Ylivoimainen torjuntateho kaikkia yleisiä muurahaislajeja vastaan.
• houkuttelee voimakkaasti kaikkia yleisiä
muurahaislajeja
• koko yhdyskunta torjutaan
• soveltuu tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita
• täydellinen viskositeetti kaikkiin tilanteisiin
• läpikuultava, hajuton, ei tahraa
• kosketus- ja syöntivaikutteinen
Tehoaine: Indoksakarbi 0,05 %
ME 5, Lava 240

Torakoiden torjuntaan sisä- ja ulkotiloissa.
Erittäin maistuva syöttiaine kaikkien tuholaistorakkalajien torjuntaan.
• nopea ja tehokas kaikkien yleisimpien torakka
lajien torjuntaan
• soveltuu tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita
• erittäin houkutteleva koostumus
• bioaktivoituu torakan entsyymeistä
• kosketus- ja syöntivaikutteinen
Tehoaine: Indoksakarbi 0,6 %
ME 5, Lava 240

Muurahaisten torjuntaan sisä- ja ulkotiloissa.
Tehoaa hyvin seuraaviin muurahaislajeihin:
sokerimuurahainen, aavemuurahainen (vain
sisäkäyttö), faaraomuurahainen (vain sisäkäyttö)
ja argentiinalainen muurahainen.
• tehoaa yleisimpiin muurahaislajeihin
• nopea teho
• helppokäyttöinen
• vaikutus säilyy jopa kolme kuukautta
Tehoaine: Imidaklopridi 0,03 %
ME 10, Lava 240
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Kaikki tuotteet on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön.

