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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FON BAIT WHEAT 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ) 

 

 

Το FON BAIT WHEAT είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που 
χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικιών (Mus musculus) και των 
αρουραίων (Rattus norvegicus, Rattus rattus). 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιτηρών (ΑΒ) με δραστική ουσία 0.005 
% β/β (Bromadiolone) και 99.995 % β/β βοηθητικές ουσίες. Περιέχει τον πικραντικό –
αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate χρώμα: μπλέ 

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Παρασκευαστής: TRIPLAN 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Χρήση #1 -  Εσωτερικοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   
Mus musculus - Οικιακός ποντικός 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος 
Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης) 
 
Χρήση #2 - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες   
Mus musculus - Οικιακός ποντικός 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος 
Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης)  
 
Χρήση #3 Eξωτερικοί ανοιχτοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   
Mus musculus - Οικιακός ποντικός 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος 
Rattus rattus (Αρουαραίος της στέγης)  
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση #1 -  Εσωτερικοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   
Εσωτερικοί χώροι 
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Χρήση #2 - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες  
Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων  
Χρήση #3 Eξωτερικοί ανοιχτοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   
Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση #1 -  Εσωτερικοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   
Είδος σκευάσματος:  
Ποντικοί:  
40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας 
σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.  
Αρουραίοι:  
200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας 
σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. 
Χρήση #2 - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες   
Είδος σκευάσματος:  
Ποντικοί:   
40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας 
σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.  
Αρουραίοι:  
200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας 
σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. 
Χρήση #3 Eξωτερικοί ανοιχτοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   
Είδος σκευάσματος:  
Ποντικοί:  
40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας 
σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 1 μέτρο.  
Αρουραίοι:  
200 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας 
σταθμοί δόλωσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. 
 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Χρήση #1 -  Εσωτερικοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   

Είδος σκευάσματος:  

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς 

σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία 
δόλωσης.  

Χρήση #2 - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων από επαγγελματίες χρήστες   

Είδος σκευάσματος:  

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς 

σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία 

δόλωσης.  

Χρήση #3 Eξωτερικοί ανοιχτοί χώροι από επαγγελματίες χρήστες   

Είδος σκευάσματος:  

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς 
σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα σημεία 
δόλωσης. 

 

 

 
 



 

 
FON BAIT WHEAT – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ) | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            

 

  

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
-Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος   
-Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.  
-Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση 
επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.  
-Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από 
το σημείο πώλησης.  
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη 
περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς 
τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.  
-Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. 
χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).   
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσια της ολοκληρωμένης 
αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, 
όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.  
-Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί 
δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής 
φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).  
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος 
ή σε άλλες κατασκευές.   
-Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει 
γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να 
επισημαίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να 
επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το 
αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
δηλητηρίασης.  
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό 
να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.  
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, 
πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.   
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και 
μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.  
- Εφαρμόστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. τρύπες, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα 
και πόσιμα υγρά όσο το δυνατόν περισσότερο) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη 
προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανάληψης.  
-Αφαιρέστε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της 
θεραπείας.  
-Δόλωμα σε φακελίσκους: Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα.  
-Χύδην σφαιρίδια-σωμάτια (pellets), σπόροι σιτηρών: Τοποθετείτε το δόλωμα στον 
δολωματικό σταθμό με τη χρήση δοσομετρικής συσκευής. Προσδιορίστε τις 
κατάλληλες μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).  
-Χύδην σφαιρίδια-σωμάτια (pellets), σπόροι σιτηρών: Μην αναδεύετε το προϊόν κατά 
τον χειρισμό του προκειμένου να μην εισπνεύσετε τη σκόνη.   
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε 
τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας (π.χ. 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα)  
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να 
δείχνουν σαφώς ότι:  
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• Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους σταθμούς δόλωσης 
ανθεκτικών στις παραβιάσεις (π.χ. "χρήση μόνο σε σταθμούς δόλωσης με αντοχή σε 
παραβίαση").  
• οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους σταθμούς δόλωσης.   
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: 
«να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «όνομα 
προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση 
ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου 
δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».  
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μόνιμο δόλωμα.  
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και να 
μην τοποθετούνται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από το νερό 
της βροχής ή πλημμύρες.   
-Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση 
δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, 
τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που 
έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει 
ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη 
αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού 
τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό 
μέτρο ελέγχου. 

  

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει 
καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 
 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:  
- 
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• 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. 
-Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο 
κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.  
-Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, 
κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.  
-Διάρκεια ζωής προϊόντος: 12 μήνες.  
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
- 


