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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CAZA ANTS GEL ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait) με δραστική ουσία 0,01 % β/β 
(Imidacloprid) και βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β. 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA EUROPE B.V.B.A  

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Μυρμήγκι Φαραώ (Monomorium pharaonis), Ακμαία 
Μυρμήγκι Αργεντινής (Linepithema humile), Ακμαία 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικοί χώροι  
Εξωτερικοί χώροι χρήση γύρω από τα κτήρια  
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Μια σταγόνα γέλης με διάμετρο 1cm αντιστοιχεί περίπου σε 0,2 γραμμάρια γέλης.  
Εσωτερικοί χώροι:  
0,2 g/τ.m ή  0,2 g/m σε περιμετρική εφαρμογή   
0,2 g/είσοδο φωλιάς ή ίχνος μυρμηγκιών. 
 Εξωτερικοί χώροι:   
0,2 g/m σε περιμετρική εφαρμογή   
0,2 g/είσοδο φωλιάς ή ίχνος μυρμηγκιών  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:   
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για 2 μήνες χωρίς αντικατάσταση 
ανοιγμένων δολωμάτων που δεν έχουν καταναλωθεί. Έως 12 εφαρμογές ανά έτος. 
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 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Εφαρμογή δολώματος γέλης από σύριγγα. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
1) Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμήγκια 
(απορρίμματα, υπολείμματα τροφών...) από την μολυσμένη περιοχή για να 
ενθαρρύνετε την πρόσληψη της γέλης από τα έντομα. 
2) Όπου υπάρχουν μυρμήγκια σε εσωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε 
σταγόνες κοντά στα μονοπάτια των μυρμηγκιών, στα σημεία εισόδου και στις φωλιές 
τους.  
3) Όπου υπάρχουν μυρμήγκια σε εξωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε 
σταγόνες στις φωλιές ή στα μονοπάτια των μυρμηγκιών.  
 4) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές και σε 
επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, 
κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή τον θερμοσίφωνα.  
 5) Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και 
καθαριστικό νερό.   
6) Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε την περιοχή εφαρμογής και εάν 
χρειάζεται,  εφαρμόστε μια νέα δόση γέλης. 
7) Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.  
8) Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. 
μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).  
9) Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος. 
10) Αναμένεται αισθητή μείωση του πληθυσμού των μυρμηγκιών εντός 4 εβδομάδων 
από την εφαρμογή. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος έχει αποδειχθεί μόνο στα 
ενήλικα μυρμήγκια-εργάτες και όχι σε ολόκληρη τη φωλιά.  
11) Εάν η προσβολή επιμένει παρά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας, επικοινωνήστε με 
ένα  αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων – μυοκτονιών.  
12) Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.  
13) Η εφαρμογή γέλης σε εξωτερικούς χώρους σε σταγόνες πρέπει να γίνεται μόνο σε  
πλακόστρωτες επιφάνειες.  
14) Εφαρμόστε στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.  
15) Μην χρησιμοποιείτε νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα για την παρακολούθηση των 
πληθυσμών των μυρμηγκιών ή της προσβολής.  
16) Παρακολουθήστε τον πληθυσμό των μυρμηγκιών προκειμένου να ανιχνεύσετε 
πρόωρα αλλαγές στην ευαισθησία τους απέναντι στο σκεύασμα.  
17) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλάξ προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους 
δράσης και να αποφεύγεται η συχνή επαναλαμβανόμενη χρήση της ίδιας δραστικής 
ουσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας.  
18) Η χρήση του βιοκτόνου μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα υγιεινής.  
19) Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της 
ετικέτας. 

  

 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. 
1) Απόρριψη του περιέκτη/περιεχομένου με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την εθνική   
2) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε ρεύματα νερού, σε 
σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες…) ούτε στις αποχετεύσεις   



 

 CAZA ANTS GEL – ΒΙΟΚΤΟΝΟ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) | ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ            

  

 

3) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα 
απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.   
 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
1) Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή 
ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με 
τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια.   
2) Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον 

  
  

 

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
1) Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.   
2) Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από το φως.   
3) Διάρκεια ζωής: 24 μήνες  
4) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια μη στόχους 
 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα. 

 


