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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CAZA 2.15 GEL BAIT ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait) με δραστική ουσία 2,194 % β/β 
(Imidacloprid) και 97,806 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

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

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 
Blatta orientalis (Ανατολίτικη κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικοί χώροι  
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Στόχος Χαμηλή προσβολή Υψηλή προσβολή 

Blattella germanica 

(Γερμανική κατσαρίδα), 

Νύμφες, ακμαία 

1 σταγόνα/ m2 

(0,1 g / m2) 

2 σταγόνες/ m2 

(0,2 g / m2) 

Blatta orientalis 

(Aνατολική κατσαρίδα), 

Νύμφες, ακμαία 

2 σταγόνες/ m2 

(0,2 g / m2) 

3 σταγόνες/ m2  

(0,3 g / m2) 

1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. 
Συχνότητα εφαρμογής: 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες 
που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από 
τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις 
ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες. 
2) Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχει υποψία υψηλής 
προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν 
παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στη δόση εφαρμογής 
για "χαμηλή προσβολή". 
3) Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. 
καλοριφέρ). 
4) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 
δυνατό εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο. 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. 
1) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε 
σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες...) ούτε στην αποχέτευση. 
2) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του, τους δίσκους 
δολωμάτων και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 
 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
2) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, αγροτικά ζώα και 
άλλα ζώα μη-στόχους. 
3) Αποφύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον. 
4) Μην το εφαρμόζετε σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη 
που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και 
ζώα. 

  
  

 

• 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. 
- Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
 -Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες. 
- Να αποθηκεύεται μακριά από το φώς. 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα. 

 


