
 

 
TOLIRAT BLOCK – ΒΙΟΚΤΟΝΟ (ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ) | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            

 

 
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 

TOLIRAT BLOCK 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ) 

 
Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (Mus 
musculus), των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus), των αρουραίων της στέγης 
(Rattus rattus) σε εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους (ανοικτοί χώροι, 
περιμετρικά κτιρίων), χωματερές και υπονόμους. 
 

 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) με δραστική ουσία 0.005 % β/β (Brodifacoum) και 
99.995 %  β/β βοηθητικές ουσίες. Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: 
denatonium benzoate χρώμα:  μπλέ 

Κάτοχος της άδειας: COLKIM SRL SOCIO UNICO 

Παρασκευαστής: COLKIM SRL SOCIO UNICO 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι- Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες 
χρήστες/ Χρήση #2 – Ποντικοί και Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά 
κτιρίων- Επαγγελματίες χρήστες 
Mus musculus – Οικιακοί Ποντικοί – Νεαρά έως Ενήλικα  
Rattus norvergicus - Καφέ αρουραίοι – Νεαρά έως Ενήλικα  
Rattus rattus – Αρουραίος της στέγης – Νεαρά έως Ενήλικα  
Χρήση #3 –Αρουραίοι - Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χωματερές- Επαγγελματίες 
χρήστες/ Χρήση #4 –Αρουραίοι – Υπόνομοι 
Rattus norvergicus - Καφέ αρουραίοι – Νεαρά έως Ενήλικα  
Rattus rattus – Αρουραίος της στέγης – Νεαρά έως Ενήλικα  
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι- Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες 
χρήστες  
Εσωτερικοί Χώροι 
Χρήση #2 – Ποντικοί και Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων 
Επαγγελματίες χρήστες  
Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων 
Χρήση #3 –Αρουραίοι - Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χωματερές- Επαγγελματίες 
χρήστες  
Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι και χωματερές 
Χρήση #4 –Αρουραίοι – Υπόνομοι 
Υπόνομοι 
 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι- Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες 
χρήστες / Χρήση #2 – Ποντικοί και Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά 
κτιρίων- Επαγγελματίες χρήστες/ Χρήση #3 –Αρουραίοι - Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι 
και χωματερές- Επαγγελματίες χρήστες/ Χρήση #4 –Αρουραίοι – Υπόνομοι 
Δολώματα:   
- Υψηλή προσβολή: 60 - 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.   
- Χαμηλή προσβολή: 40 - 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.   
Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. 
 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι- Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες 
χρήστες  

Δολωματική εφαρμογή  

(α) Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε 

προστατευμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για 
μη-στοχευμένα είδη και ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.  

(β) Χρήση για τακτική δόλωση 

Χρήση #2 – Ποντικοί και Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων- 

Επαγγελματίες χρήστες / Χρήση #3 –Αρουραίοι - Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και 
χωματερές- Επαγγελματίες χρήστες / Χρήση #4 –Αρουραίοι – Υπόνομοι 

Δολωματική εφαρμογή  

(α) Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 

δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε 
προστατευμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για 
μη στοχευμένα είδη και ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.  

(β) Χρήση απευθείας στις στοές των τρωκτικών  

(γ) Χρήση για τακτική δόλωση. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Γενικές οδηγίες χρήσης  
- 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). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο 
από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της εφαρμογής του προϊόντος, καθώς κάτι 
τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του 
δολώματος από τα τρωκτικά.  
- 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.  
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, 
απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα 
τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την 
πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.  
- Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να επιλέγονται ώστε  να είναι 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.  
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι 
περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.  
- 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.  
- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας (λαστιχένια) 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.  
- Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα 
που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής. Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.  
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το 
μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς 
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σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική 
σύνθεση.  
- 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 τοNενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα 
εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.  
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη 
λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.  
- H στρατηγική της μόνιμης δόλωσης, θα πρέπει να επιλέγεται σε περιοχές όπου 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επαναπροσβολής και όταν οι συμβατικές μέθοδοι ελέγχου 
τρωκτικών δεν έχουν αποφέρει επαρκή έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών.  
- Όταν εφαρμόζεται η στρατηγική της τακτικής δόλωσης: Αντικαταστήστε τα φαγωμένα 
δολώματα μετά από 3 ημέρες και μετέπειτα ανά 7ήμερα διαστήματα. Περισυλλέξτε να 
νεκρά τρωκτικά και τυχόν δόλωμα που έχει διασκορπιστεί.  
- Όταν το προϊόν εφαρμόζεται απ’ ευθείας σε στοές  των τρωκτικών: Τα δολώματα θα 
πρέπει να εφαρμόζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των ζώων μη στόχων 
και των παιδιών Μετά την εφαρμογή, καλύψετε τις οπές της στοάς ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να παρασυρθεί το δόλωμα εκτός στοάς από τα τρωκτικά.  
Ειδικές οδηγίες για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή περιμετρικά κτηρίων:  
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες 
(στην περίπτωση  των ποντικών) ή ανά 5 -7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) 
αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη 
συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί 
σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. 
Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.   
- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). 
Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να 
πλημμυρίσουν.  
- Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί 
από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.  
- Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε προστατευμένα σημεία δόλωσης (εφαρμογή 
μόνο σε εξωτερικούς χώρους), τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και 
τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά.  
Ειδικές οδηγίες για χρήση σε υπόνομους:  
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε υπόνομους, τα δολώματα θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε μέρη όπου δεν θα έρχονται σε επαφή με το νερό ή δεν 
παρασύρονται από αυτό.  

 

 
 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
- Κατά το τέλος τις περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει 
καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις  
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ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ: 
Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα 
που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει 
χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.  
- Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο 
φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία εντομοκτονίας-μυοκτονίας που 
έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).  
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να 
έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.  
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών 
χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.  
- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά 
σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος.  Σε περίπτωση 
όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο 
να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα 
αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.  
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα 
σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης 
δολωμάτων.  
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις  
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, 
απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα 
τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την 
πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.  
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και 
απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αντιμετώπισης.  
- Η χρήση του προϊόντος επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα 
επαναεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές.  
-  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.]».  
- Να μην χρησιμοποιείται σε υπόνομους που συνδέονται με σταθμούς επεξεργασίας 
λυμάτων.  
 
Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον  
-Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, 
οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, 
βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.  
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. 
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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 2 χρόνια 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 
4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει 
αποτελεσματικότητα.  
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.  Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά 
χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.  
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία. 
 
 


