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 BI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ |  Γ’ ΖΩΝΗ  |  Τ.Θ.1026 
 

 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ADOLIX NEO WHEAT ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝO 

 
Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (Mus 
musculus) και των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus), σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους 
(γύρω από κτίρια), για την προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/ τροφίμων, την προστασία δημόσιας 
υγείας και την προστασία υλικών. 
Εφαρμογή από μη επαγγελματίες και επαγγελματίες χρήστες. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

• Brodifacoum 0,0029 % β/β  

• Βοηθητικές ουσίες 99,9971% β/β 

• Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα: Denatonium Benzoate. Η ουσία 
Denatonium Benzoate εξαιτίας της πικρής της γεύσης, βοηθά στην αποτροπή της 
ανθρώπινης κατανάλωσης. 

• Μορφή: ΑΒ, Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιτηρών 

• Χρώμα: Aνοικτό Kόκκινο 
 

Kάτοχος της άδειας και παρασκευαστής:  ZAPI S.p.A  

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

❖ Εξαιρετικά Τροφοελκυστικό 

 

❖ Γρήγορη αποδοχή δολώματος 

 
Για να είναι ένα πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών επιτυχές, η αποδοχή δολώματος είναι 

κρίσιμη. Όσο πιο γρήγορα καταναλώνουν το δόλωμα, τόσο πιο άμεσα θα επιτευχθεί ο 

έλεγχος της προσβολής. Τα τρωκτικοκτόνα της FARMA-CHEM εμπεριέχουν φόρμουλα που 

συνδυάζει χαμηλής δόσης δραστική ουσία με ανώτερης ποιότητας τροφοελκυστικές  

ουσίες και φυσικά τροφικά ενισχυτικά. Το αποτέλεσμα είναι το προϊόν να είναι εξαιρετικά 

εύγεστο για τα τρωκτικά και σχετικά γρήγορης θανάτωσης. 

 

❖ Εξαιρετικά Ανθεκτικό στην υγρασία και στη μούχλα 
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❖ Σταθερότητα ανεξαρτητώς συνθηκών 

Η τεχνολογία κατασκευής των δολωμάτων μας σχεδιάστηκε ώστε να εξασφαλισθεί η 

σταθερότητα του δολώματος σε όλες τις συνθήκες. Το δόλωμα παραμένει φρέσκο με την 

πάροδο του χρόνου, διατηρώντας τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά του.  

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ / ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

 

• Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – εσωτερικοί 
χώροι 
 

✓ Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. 
✓ Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες 

της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου 
τρωκτικών. 

✓ Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το 
δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του 
προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής. 

✓ Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε 
τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. 

✓ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από 
τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.  

✓ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης. 
✓ Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης υδάτων, 

εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό. 

 

• Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – εξωτερικοί 
(γύρω από κτίρια) χώροι 

 
✓ Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετείστε τα σημεία δόλωσης 

σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Πεδίο Εφαρμογής 
Ένταση 

Προσβολής 
Δόση και συχνότητα 

εφαρμογής 

Οικιακός ποντικός (Mus 

musculus)  

– Ενήλικα και νεαρά 

Εσωτερικοί χώροι και 

εξωτερικοί χώροι (γύρω από 

κτίρια). 

Υψηλή 

προσβολή 
Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά 
θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. 

Χαμηλή 

προσβολή  
Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά 
θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. 

Καφέ αρουραίος (Rattus 

norvegicus)  

– Ενήλικα και νεαρά 

Εσωτερικοί χώροι και 

εξωτερικοί χώροι (γύρω από 

κτίρια). 

Υψηλή 

προσβολή 
Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά 
θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. 

Χαμηλή 

προσβολή 

  Μέχρι 100 γρ. δολώματος 
ανά θέση δόλωσης κάθε 10 

μέτρα. 
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✓ Αντικαταστήστε τα δολώματα στα σημεία δόλωσης που έχουν καταστραφεί από υγρασία ή 
λερωθεί. 

✓ Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. 
✓ Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να 

τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε μη στοχευόμενα 
είδη. 

✓ Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες 
της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου 
τρωκτικών. 

✓ Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το 
δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του 
προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής. 

✓ Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε 
τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. 

✓ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από 
τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.  

✓ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης. 
✓ Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια. 
✓ Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, 

κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικά κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης υδάτων, 
εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό. 

 

• Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι 
 

✓ Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην 
περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) στην αρχή 
της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή 
του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να 
απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται 
όταν είναι αναγκαίο. 

 

• Αρουραίοι – ευρύ κοινό – εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι 
 

✓ Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
πλημμύρας. 

✓ Αντικαταστήστε τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς που έχουν καταστραφεί από 
υγρασία ή λερωθεί. 

✓ Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην αρχή της 
εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του 
δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να 
απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται 
όταν είναι αναγκαίο. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
 
Δολωματική εφαρμογή 

• Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην 
παραβίαση. 

• Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: 
 
Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες: 
-  Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και 
τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
-  Συνιστάται η χρήση γαντιών. 
Ευρύ κοινό: 
-  Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και 
τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
 
- Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και 

μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. 

- Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και 

ζώων εκτροφής. 

- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια 
 

 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
 
- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να 

χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του 

δολώματος. 

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά 

χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε. 

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια πικραντική ουσία και μια χρωστική. 

- Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο 

προβλεπόμενη άδεια. 

- Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη 

φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας». 

- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό. 

- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε δολωματικούς σταθμούς. Οι δολωματικοί 
σταθμοί εμποδίζει παιδιά και ζώα μη στόχους να φτάσουν το δόλωμα και ελαχιστοποιεί την 
περιβαλλοντική έκθεση.  

 
 


