
Εξασφαλισμένη απόδοση σε όλα τα 
γνωστά ανθεκτικά στελέχη. Εύγευστο και 
ανθεκτικό,  αποτελεί ένα δόλωμα με μικρή 
δόση εφαρμογής και χαμηλό κόστος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ.
ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.

P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T



Πώς χρησιμοποιείται το Klerat

Τα δολώματα του Klerat πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μόλις εμφανιστούν 

τα πρώτα ίχνη τρωκτικών. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή μπορεί να οδηγήσουν 

σε δυσκολότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

αντιμετώπισης του προβλήματος σημαίνει μεγαλύτερο κόστος και περισσότερες 

ζημιές  από τα τρωκτικά. Αξιοποιώντας την ιδιότητα του Klerat «ενός γεύματος 

τρωκτικοκτόνο» μπορούμε γρήγορα και αποτελεσματικά να ελέγξουμε τους 

πληθυσμούς των ποντικών. Τα δολώματα Klerat μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε κατάλληλα τοποθετημένους δολωματικούς σταθμούς προληπτικά και να 

αποτρέψουν την εγκατάσταση των ποντικών.

Αποτελεσματικός έλεγχος όλων των τρωκτικών
Το Klerat θα θανατώσει τα τρωκτικά μετά από ένα και μόνο γεύμα λίγων γραμμαρίων 

του δολώματος. Επειδή όμως το δόλωμα είναι εξαιρετικά εύγευστο τα τρωκτικά 

θα συνεχίσουν να το τρώνε για αρκετές μέρες μέχρι να εξολοθρευτούν. Για 

καλύτερα αποτελέσματα με την μικρότερη ποσότητα Klerat, η επιλογή της μορφής 

του δολώματος και οι τεχνικές δόλωσης πρέπει να είναι οι κατάλληλες για κάθε 

περίπτωση.

Πλεονεκτήματα του Klerat®             

To Klerat είναι πολύ αποτελεσματικό και εύχρηστο, 
ενός γεύματος τρωκτικοκτόνο, για επαγγελματίες. Έχει 
ενσωματωμένη την ισχύ του brodifacoum σε μια σειρά 
υψηλής ποιότητας δολώματα. Το Klerat ελέγχει επίσης 
τους πληθυσμούς ανθεκτικών τρωκτικών σε άλλες 
δραστικές ουσίες παρέχοντας κάθε φορά πολύ καλά 
αποτελέσματα. 

  Ένα γεύμα αρκεί για να σκοτώσει τα ποντίκια 

  Ελέγχει τα τρωκτικά που είναι ανθεκτικά στα αντιπηκτικά  
  του αίματος τρωκτικοκτόνα

  Μικρότερη ποσότητα δολώματος, λιγότερος κόπος   
  εφαρμογής

  Μια σειρά από υψηλής ποιότητας δολώματα για όλες τις  
  καταστάσεις



Klerat waxblocks  (κέρινοι κύβοι)
Το Klerat Waxblocks κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας και ιδανικού μεγέθους 

θρυμματισμένα δημητριακά, πήζει σε καλούπια και αποτελείται από μια πολύ καλά «δουλεμένη» 

συνταγή. Αυτό επιτρέπει στο Klerat μεγαλύτερη αντοχή στους εξωτερικούς παράγοντες  

( θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.) απ΄ ότι τα παραδοσιακά τρωκτικοκτόνα που παρασκευάζονται με 

συμπίεση των τηγμένων κύβων οι οποίοι περιέχουν μεγάλα θραύσματα δημητριακών.

Πολύ γευστικό και ελκυστικό δόλωμα για τα τρωκτικά, ενθαρρύνει αυτά να το καταναλώσουν 

ώστε να επέλθει ο θάνατος μετά από ένα και μοναδικό γεύμα.

 Το Klerat Waxblocks (κέρινοι κύβοι των 20γρ.) είναι ιδανικά για δολωματική χρήση  σε 

εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών, σε 

καταστήματα τροφίμων, σε αποθήκες σιτηρών, καθώς και σε υγρές τοποθεσίες όπως σε 

υπονόμους και σε αποχετεύσεις. Η τρύπα στο κέντρο μας επιτρέπει την εύκολη χρήση καθώς και 

την στερέωση του μέσα στους δολωματικούς σταθμούς κάτι που εμποδίζει τα τρωκτικά να το 

μεταφέρουν μακριά.

 Πολύ ανθεκτικό

 Έτοιμη δόση των 20gr

 Εύκολο στη χρήση

Klerat Pellets (Σύμπηκτα αλέσματος δημητριακών-γαριδάκια)
Το Klerat Pellets είναι ιδιαίτερα νόστιμο και με εξαιρετικά αποτελέσματα σε δοκιμές τόσο σε 

πραγματικές συνθήκες όσο και στο εργαστήριο. Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε αστικές όσο 

και σε αγροτικές εγκαταστάσεις, είναι ιδανικό για τη χρήση σε βιομηχανικούς χώρους καθώς και στα 

περισσότερα δημόσια κτίρια και εμπορικά μαγαζιά. Το Klerat Pellets είναι καλύτερα να τοποθείται 

σε δίσκους δολωμάτων και δολωματικούς σταθμούς σε στεγνές περιοχές και υπό περιβαλλοντικά 

σταθερές συνθήκες.

 Πολύ  «νόστιμο» για τα τρωκτικά

 Επιτρέπει τη δόλωση σε διαφορετικά σημεία

 Κατάλληλο για αστική και για αγροτική χρήση

Όλες οι μορφές του Klerat περιέχουν τον πικραντικό παράγοντα «Bitrex», ο οποίος είναι αποτρεπτικός στο να το καταναλώσουν οι άνθρωποι. Το «Bitrex» δεν μειώνει την «νοστιμιά» των σκευασμάτων Klerat στα ποντίκια.

20gr



Αξιόπιστο
Ένα γεύμα είναι αρκετό να θανατώσει τους 

ποντικούς.

«Εργαλείο» στην διαχείριση 
ανθεκτικότητας
Ελέγχει τα ανθεκτικά ποντίκια στα αντιπηκτικά 

του αίματος τρωκτικοκτόνα.

Μέγιστη αξία
Μικρότερη ποσότητα δολώματος, λιγότερος 

κόπος εφαρμογής.

Εύχρηστο
Η αποτελεσματική σειρά δολωμάτων υψηλής 

ποιότητος, για όλες τις καταστάσεις.

Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε  Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ 15349
Τηλ. 2106666612-3  ΒΙ.ΠΕΘ. Σίνδος Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310796940-3  www.syngenta.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Κρατήστε το μακριά απο παιδιά.
To KLERAT® είναι εμπορικό σήμα της Syngenta Group Company.
Ημερομηνία έκδοσης παρόντος: 7/2015  Αρ.Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: Klerat W.b: ΤΠ14-0068  Αρ.Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ: Klerat Pellets: TΠ14-0067
Tο προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από το φως, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.


