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Professional & Specialty Solutions

Το Fourmidor® είναι εντομοκτόνο δόλωμα για ολοκληρωμένο
και αξιόπιστο έλεγχο των μυρμηγκιών.
Το Fourmidor® είναι ένα έτοιμο προς χρήση σκεύασμα, με
δραστική ουσία fipronil.
Το Fourmidor® εκμεταλλεύεται τη φυσική διατροφική
συμπεριφορά των μυρμηγκιών για να εξασφαλιστεί ο
γρήγορος και πλήρης έλεγχος της αποικίας.
Το Fourmidor® εφαρμόζεται εύκολα, γρήγορα και με
ακρίβεια για μία αποτελεσματική και υπεύθυνη εφαρμογή.

Υψηλή αποτελεσματικότητα
Το Fourmidor® περιέχει 0,05% β/β fipronil, την πρώτη από μία μοναδική και υψηλής
δραστικότητας ομάδα εντομοκτόνων, τις φαινυλοπυραζόλες που δρα στο κεντρικό νευρικό
σύστημα των εντόμων.
Το fipronil είναι ένα εντομοκτόνο που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων με
τέτοιο τρόπο που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε στρατηγικές που αποσκοπούν στην
ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα.
Χάρη στην δραστικότητα του fipronil σε χαμηλές δόσεις και στην ελκυστικότητα του
σκευάσματος σε μορφή τζελ, το Fourmidor® δρα γρηγορότερα και είναι το κορυφαίο δόλωμα
σε μορφή τζελ.

Ακαταμάχητη ελκυστικότητα
Το Fourmidor® είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών (οικ.
Formicidae), όπως των μαύρων μυρμηγκιών των κήπων (Lasius niger) και των Αργεντίνικων
μυρμηγκιών (Linepithema humile) εντός και εκτός κατοικιών και άλλων κτιρίων.
Το Fourmidor® είναι ένα δόλωμα, σε μορφή gel, με βάση τους υδατάνθρακες. Οι έρευνες και η
σε βάθος κατανόησης των διατροφικών συνηθειών των μυρμηγκιών επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη
απήχηση των υγρών δολωμάτων σε σύγκριση με τα πιο στερεά δολώματα.

Γρήγορος και πλήρης έλεγχος της αποικίας
Η ακαταμάχητη ελκυστικότητα του δολώματος στα μυρμήγκια σε συνδυασμό με την
προηγμένη μη απωθητική (μη ανιχνεύσιμη) τεχνολογία του fipronil, προκαλεί την άμεση
κατανάλωση του δολώματος.
Λόγω της βραδείας δράσης του fipronil, το Fourmidor® μεταφέρεται πίσω στην αποικία και
μέσω της διαδικασίας της τροφάλλαξης μεταφέρεται και στα υπόλοιπα μυρμήγκια.
Το μοναδικό αυτό φαινόμενο της «διαδοχικής επίδρασης» (“Transfer Effect™”), καθιστά το
Fourmidor® εξαιρετικά δραστικό κατά των μυρμηγκιών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι ο θάνατος επέρχεται μετά από 12 – 24 ώρες από την κατανάλωση
του Fourmidor® . Κατ’ επέκταση, ενήλικα, προνύμφες και βασίλισσες πεθαίνουν
καταναλώνοντας ακόμα και μικρότερη από την αρχική δόση, οδηγώντας στην κατάρρευση της
αποικίας μέσα στις επόμενες 10 – 14 ημέρες.
¶ËÁ‹: Biogenius, 2009
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Εντός και εκτός
κατοικιών και άλλων
κτηρίων

Μυρμήγκια

1 σταγόνα 3 – 4 χιλ.
Από τη στιγμή
(περίπου 0,03γρ.)ανά 30 εκ., της εμφάνισής τους
επάνω στις γραμμές
που κινούνται
τα μυρμήγκια.

Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2014

Ετοιμόχρηστο δόλωμα
για γρήγορη και αποτελεσματική
καταπολέμηση των μυρμηγκιών
Οδηγίες χρήσης του προϊόντος
Το Fourmidor® είναι ένα έτοιμο προς χρήση σκεύασμα, δρα δια επαφής
και μέσω κατάποσης.
Εφαρμόστε 1 σταγόνα 3 - 4 mm (περίπου 0,03 γρ.) ανά 30 εκ. πάνω στις
γραμμές στις οποίες κινούνται τα μυρμήγκια, εντός και εκτός κτιρίων.
Οι επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή να ελέγχονται μετά από 1 με
2 εβδομάδες ή και νωρίτερα. Εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί πλήρως και
υπάρχει ακόμη δραστηριότητα των μυρμηγκιών στην περιοχή, θα πρέπει να
γίνεται επανάληψη της εφαρμογής.
Χρήση εκτός κτιρίων: Οι φωλιές των μαύρων μυρμηγκιών στον κήπο συχνά
βρίσκονται κάτω από μονοπάτια, πλάκες ή τοίχους, που παρέχουν ειδική
προστασία για την αποικία.
Τα κίτρινα μυρμήγκια πάντα ζουν έξω και κινούνται κατά μήκος ρωγμών στους
τοίχους και στα μονοπάτια της αυλής για να είναι προστατευμένα.
Το Fourmidor® είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στη
γραμμή/μονοπάτι που ακολουθούν τα μυρμήγκια.
Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές που κινδυνεύουν να
πλημμυρίσουν ή καθαρίζονται συχνά.
Μην ψεκάζετε κανένα άλλο εντομοκτόνο στα σημεία που εφαρμόζεται το
Fourmidor® και μην το εφαρμόζετε εάν ήδη έχουν ψεκαστεί με άλλα
εντομοκτόνο πρόσφατα, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ελκυστικότητα του
δολώματος.
Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, η περιοχή στην οποία
κινούνται τα μυρμήγκια θα πρέπει να καθαρίζεται από οποιαδήποτε εναλλακτική
τροφή, πριν την εφαρμογή του.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή.
Οι συστάσεις όσον αφορά τη χρήση που εκδίδονται για κάθε προϊόν πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Το Fourmidor® είναι σήμα κατατεθέν της BASF.
Το Fourmidor® περιέχει fipronil.

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100 Fax: 210 68.60.217 e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com
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Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί
να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα
με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά
με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και
σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

