
Τεχνολογικά προηγμένα δολώματα
σε Wax block και Pellet
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Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή.  Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, 
που παρέχονται μαζί με κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Το Myorex® και το Roguard® είναι σήματα κατατεθέντα της BASF.
Το Myorex® περιέχει δραστική ουσία difenacoum.

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100    Fax: 210 68.60.200   e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com 
www.pestcontrol.basf.gr

Αξιοποίηση της τεχνικής των 
πολλαπλών δολώσεων
Η διαχείριση του συνόλου των εφαρμογών όσο και των προϊόντων είναι 
απαραίτητη με τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. 

Δεδομένου ότι η εργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι των περισσοτέρων 
μυοκτονιών, απαιτείται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα τόσο των 
εργασιών όσο και αυτή των δολωμάτων. 

Η προηγμένη σειρά δολωμάτων της BASF με δραστική ουσία ντιφενάκουμ 
(difenacoum) προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνικής των 
πολλαπλών δολώσεων με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμογών, λόγω της υψηλής ποιότητας των δολωμάτων και της σε βάθος 
κατανόησης των συνηθειών των τρωκτικών.

 Εξαιρετική σύνθεση με δόλωμα difenacoum 
 Πλήρεις επιλογές μορφών δολωμάτων για κάθε ανάγκη 
 Εύκολο στη χρήση
 Υψηλή αποτελεσματικότητα σε τεχνική πολλαπλών δολώσεων

Η χρήση Myorex® Wax block bait και Myorex® Pellet bait στην μυοκτονία 
εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία με την εφαρμογή των πολλαπλών δολώσεων 
στον ελάχιστο χρόνο.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα        
με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε            
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά           
με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Myorex®



BASF 
Pest Control Solutions

Λύσεις για κάθε πρόβλημα παρασίτων υγειονομικής σημασίας

Τεχνολογικά προηγμένα δολώματα 
σε Wax block και Pellet

   Προηγμένη σύνθεση για έντονη ελκυστικότητα
  Τεχνολογικά προηγμένες μορφές σκευάσματος 

    για κάθε περίπτωση
   Αξιοποίηση της τεχνικής των πολλαπλών 
    δολώσεων

Myorex®



Εξαιρετικά δραστικό 
τρωκτικοκτόνο πολλαπλών 
δολώσεων 
Το ντιφενάκουμ (difenacoum) είναι αντιπηκτική τρωκτικοκτόνος 
δραστική ουσία δεύτερης γενιάς και παραμένει μία από τις πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενες για τον επαγγελματικό έλεγχο των τρωκτικών, 
παγκοσμίως.

Αν και τα δολώματα με δραστική ουσία ντιφενάκουμ (difenacoum)
τυπικά απαιτούν να αναπληρώνονται συνεχώς, η ποιότητα κατασκευής 
της BASF και η προηγμένη σύνθεση τους, εξασφαλίζουν την επαρκή 
θανατηφόρο ποσότητα κατανάλωσης Myorex® από τα τρωκτικά σε 
λιγότερο χρόνο.

Εφόσον τηρούνται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τα είδη μη 
στόχους, το Myorex® συνιστά την πιο αξιόπιστη λύση σε προγράμματα 
πολλαπλών δολώσεων, με συνεχή παρουσία δολωμάτων μέχρι την 
πλήρη εξόντωση των τρωκτικών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 
εξωτερικούς χώρους.

Προηγμένη σύνθεση για 
ποιοτικά προγράμματα 
πολλαπλών δολώσεων
Η καλύτερη δυνατή ελκυστικότητα έχει ουσιαστική σημασία σε ένα 
πρόγραμμα πολλαπλών δολώσεων, για να εξασφαλίσει ότι όχι μόνο τα 
τρωκτικά θα καταναλώσουν την θανατηφόρο δόση αλλά και ότι αυτό 
θα επιτευχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Για αυτό και τα δολώματα Myorex®  της BASF περιέχουν υψηλής 
ποιότητας συστατικά, ειδικά επιλεγμένα για την ελκυστικότητά τους 
στα τρωκτικά.

Η προηγμένη σύνθεση των δολωμάτων εξασφαλίζει την ισορροπία 
μεταξύ της άμεσης ελκυστικότητας και της διατήρησής της για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
δραστικότητα του δολώματος ακόμα και σε μεγάλης χρονικής 
διάρκειας προγραμμάτα πολλαπλών δολώσεων.

Τα δολώματα Myorex®  είναι αποτέλεσμα μεγάλης επαγγελματική 
εμπειρίας και κατανόησης σε βάθος των συνηθειών των τρωκτικών, 
για να συνδυάσουν την κάλυψη του ευρέους φάσματος των αναγκών 
και των προκλήσεων ελέγχου των τρωκτικών, παρέχοντας αξιόλογες 
λύσεις για κάθε ανάγκη.



Το Myorex® Pellet bait είναι σύμπηκτα αλέσματα δημητριακών με δραστική 
ουσία ντιφενάκουμ (difenacoum), υψηλής ελκυστικότητας για τα τρωκτικά. 
Η προηγμένη κατασκευή του ενθαρρύνει τόσο τα ποντίκια όσο  και τους 
αρουραίους να το καταναλώνουν, καθώς προάγουν την φυσική τους        
τάση για ροκάνισμα.

Εύκολο στη χρήση του, με ελάχιστη σκόνη για αποτελεσματικό                 
έλεγχο των τρωκτικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ιδιαίτερα κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών τόσο σε                
αστικό όσο και σε αγροτικό περιβάλλον.

Myorex® Pellet bait
Η πρώτη επιλογή για μία ευέλικτη τεχνική πολλαπλών δολώσεων

Τεχνολογικά προηγμένες μορφές 
σκευάσματος για κάθε περίπτωση

Τo Myorex® Wax block bait είναι υψηλής ελκυστικότητας, με ιδιαίτερα μικρή 
ποσότητα κεριού, σύμπηκτα σπόρων δημητριακών με δραστική ουσία 
ντιφενάκουμ (difenacoum) για αποτελεσματικό έλεγχο των τρωκτικών σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Τα έτοιμα προς χρήση δολώματα επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη 
τοποθέτηση και απομάκρυνσή τους χωρίς κανένας κίνδυνο λάθους 
δοσομέτρησης. Επίσης η τρύπα στο κέντρο επιτρέπει την ασφαλή 
στερέωση τους στους δολωματικούς σταθμούς.

Ιδιαίτερα κατάλληλο για δόλωση σε εξωτερικούς χώρους.

Η BASF Pest Control Solutions συστήνει τη χρήση των δολωμάτων  
Myorex® με τη σειρά δολωματικών σταθμών Roguard®:

Myorex® Wax block bait
Ελκυστικότητα και διάρκεια σε έναν ιδιαίτερα         
αποτελεσματικό κύβο 23 γρ.

Roguard®

XTRA
Roguard®

Mouse Bait Box
Roguard®

Wide Piper
Roguard®

Gem

Wax 
block 
bait

Pellet 
bait

 Είδος στόχος Πεδίο εφαρμογής Δοσολογία

   Μέχρι 30γρ
 Ποντίκι  Εσωτερικοί χώροι δολώματος
 (Mus musculus) και γύρω από κτίρια  ανά θέση 
   δόλωσης κάθε 
   1-2 μέτρα

   Μέχρι 200γρ
  Εσωτερικοί χώροι δολώματος
  και γύρω από κτίρια ανά θέση
 Αρουραίοι   δόλωσης κάθε
 (Rattus rattus,  10 μέτρα
 R. norvegicus)     
    Μέχρι 200γρ 
  Υπόνομοι * δολώματος ανά 
   θέση δόλωσης  
   
 * Μόνο από επαγγελματίες χρήστες

Δόσεις εφαρμογής:

Myorex®

Roguard®


