
ŠIROKOSPEKTRÉ  INSEKTICIDNÍ  PŘÍPRAVKY

Forte, Dust, Super SG
CYTROL

Skladování, likvidace obalů
a další informace a upozornění k insekticidní řadě přípravků Cytrol

F

Skl
ší informace a upoa

Letacek Cytrol_2016.indd   1Letacek Cytrol_2016.indd   1 25.02.16   11:1325.02.16   11:13



obsahují účinnou látku: cypermethrin: 
  (RS)-alphacyano-3-phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-
  (2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate  
  ES číslo: 257-842-9 CAS číslo:   52315-07-8 
Metabolická 
synergující látka: piperonylbutoxid (PBO)
  2-(2butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonylether 
  ES číslo: 200-076-7 CAS číslo:  51-03-6
  je obsažen v přípravku Cytrol Super SG

Cytrol insekticidy

boxylate

7-8
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CYTROL FORTE

• Syntetický insekticidní pyrethroid. 

• Vodou smáčitelný prášek na bázi přírodních
 nosičů bez organických rozpouštědel. 
• Působí dotykově a požerově zejména proti žravým 

 škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu

 a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. 

• Přípravek po naředění zůstává v suspenzi déle než jiné standardní

 smáčitelné prášky a díky své formulaci (velmi jemné částečky) neucpává fi ltry a trysky. 

• Postřik je skoro neviditelný na tmavém povrchu a je  téměř bez zápachu.

• CYTROL FORTE (dříve BANDIT 40 WP)  se osvědčil i při hubení štěnic.

400 g cypermethrinu v 1 kg přípravku

ou. 

né standardní

koou.
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CYTROL FORTE  - návod na použití:
Odměřená aplikační dávka je v 1 vodorozpustném sáčku, který se ve vodě rozpustí během 2-3 minut.
Přípravek z plastové dózy (250 g)  dávkujeme pomocí odměrky (10 g).

Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, po dobu nejméně 30 sekund. Je lépe 
vždy připravit takové množství postřikové kapaliny, které se při ošetření zcela spotřebuje.

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

Přípravek je nehořlavý, při zvýšených teplotách může tvořit hořlavý prach. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, popřípadě 
pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale 
zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla proniknout  do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla 
zasáhnout zemědělskou půdu.

LIKVIDACE  OBALŮ  A ZBYTKŮ  PŘÍPRAVKU:
Plastová dóza se po  důkladném vypláchnutí vodou likviduje v komunálním odpadu, tak jako papírové krabičky a foliový tištěný sáček.  Oplachové vody
se použijí na přípravu postřikové jíchy. Případné zbytky postřikové kapaliny nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty vod povrchových.
Eventuální zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu nechají spálit ve schválených spalovnách. 

SKLADOVÁNÍ:
Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných skladištích v originálních neporušených obalech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prostředků, prázdných obalů od těchto látek a mimo dosah dětí a nepoučených osob. Chraňte před přímým slunečním světlem. Teplota
skladování je +5 °C a ž +30°C.
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5 g cypermethrinu v 1 kg přípravku

Insekticidní širokospektrý popraš narůžovělé barvy na bázi přírodních

nosičů (mastek, mouka, kaolin). Působí jako dotykový a požerový jed i proti 

skrytě žijícím škůdcům. Hmyz, který není zahuben ihned, je schopen ještě

odnést  poprach na svém těle do kolonie, a tím kontaminovat další jedince. 

Působí na mastném i lakovaném povrchu.

Je účinný proti všem druhům lezoucího i létajícího hmyzu včetně skladištních 

škůdců.

Popraš neaplikujeme na místa, která se používají k  přípravě jídla (např.

kuchyňské linky) nebo se ukládá kuchyňské nádobí. Je nutné zabránit

kontaminaci potravin a krmiv.

5

CYTROL DUST

Tuzemská výroba
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Actellic Smoke No.20
(pirimiphos-methyl)

CYTROL SUPER SG
(cypermethrin + PBO)

Tuzemská výroba
Použití proti skladištním škůdcům
v prázdných skladech.
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CYTROL SUPER SG se používá pouze v  uzavřených, dobře utěsněných prostorách. Před dýmováním je nutné odstranit všechny
nezabalené potraviny, krmiva, zvláště pak akvária pro vodní živočichy, odvést domácí zvířata, zabránit vstupu nepoučeným  osobám, 
především dětem. Asanovaný prostor je nutné označit a informovat předem okolní subjekty o chystaném zásahu.

Zásah je vede v  celém prostoru ošetřovaného objektu, zasahuje létající, odpočívají i lezoucí jedince a všechna jejich pohyblivá
vývojová stadia včetně larev.

Vysoká efektivita zásahu je docílena tím, že pyrotechnická složka přípravku po zapálení do 15 sekund  vyvíjí hustý (anorganický) 
dým (trvající 2-3 minuty) , na jehož mikročásticích je velice jemně rozptýlen účinný insekticid a metabolická  synergující složka, která 
zefektivňuje i urychluje účinek i v nepatrných koncentracích.

Výsledkem je tzv. knock-down efekt - rychlé ochromení hmyzích škůdců, kteří hynou ve velmi krátké době, a to dotykově a fumigač-
ně.  Pyrethroid působí na hmyz i dráždivě - nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem. 

Dýmovnice je vhodná k ošetření prostor, kde dostupná konvenční aplikace není možná jako jsou např. prázdné sklady, sila, prázdné 
stáje, kravíny apod.

Dýmovnici lze použít pro fumigaci prázdných transportních kontejnerů, železničních vagónů, potravinářských zařízení jako jsou
pekárny, mlýny apod.

Vykuřovací jednotka nezanechává reziduální depozit a kouř se rychle rozptýlí po vyvětrání ošetřených prostorů.
7
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100 g cypermethrinu  a 20 g piperonybutoxidu v 1 litru  přípravku
Kombinovaný pyrethroidní insekticid ve formě olejové mikroemulze ve vodě 
pro profesionální použití. Spolehlivě hubí celou škálu hmyzích škůdců při nízkých apli-
kačních dávkách: 40 ml na  5 litrů vody a 100 m2 plochy. Zasahuje všechna pohyblivá 
vývojová stadia včetně larev.

100 g cypermethrinu  a 20 g piperonybutoxidu v 1 litru  přípravku
Kombinovaný rychle působící insekticid ve formě emulzního koncentrátu pro
profesionální použití. Vhodný je i pro zmlžování. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed 
a má také výrazné fumigační vlastnosti. Spolehlivě hubí všechna vývojová stadia létajícího či 
lezoucího hmyzu a skladištních škůdců. Dávkování:  40 ml na  5 litrů vody a 100 m2 plochy.

o
d 
i
.

BANDITBANDIT Super 10 EW Super 10 EW 

VULCANVULCAN Super 10 ECSuper 10 EC

Tuzemská výroba

Letacek Cytrol_2016.indd   8Letacek Cytrol_2016.indd   8 25.02.16   11:1325.02.16   11:13



9

Specifi cky vyroben pro hubení štěnic a blech, ale velmi
spolehlivě hubí ostatní lezoucí, odpočívající létající hmyz
a jejich larvy. Vyznačuje se dlouhodobým účinkem s  přeru-
šením vývoje larev hmyzích škůdců a jejich vajíček.

Balení: 0,5 litrová samodávkovací lahev
Dávkování: 25-50 ml na 5 litrů vody
 10-20 postřiků na 100 m2

Třísložkový suspoemulzní koncentrát 
na bázi dvou účinných látek a růstového 
regulátoru hmyzu.  

ALPHABAN SUPER 5 ME

Synergující složka PBO do určité míry překonává rezistenci 
hmyzu tím,  že selektivně blokuje jejich ochranný enzymatický 
systém, který je chrání před účinky pyrethroidu. Je reziduální 
účinný i na nevsáklivém  povrchu.

CIMETROL
Balení: 0,5 litrová samodávkovací lahev
Dávkování: 60 ml na 5 litrů vody
 cca 8 postřiků na 100 m2

Dvousložkový insekticidní  koncentrát
pro hubení obtížného lezoucího hmyzu 
a parazitujících roztočů – čmelíků – štěnic,
švábů, cvrčků, mravenců, blech, brouků aj.

,
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Rodenticidní nástrahy s účinnou látkou brodifacoum
Maximální účinnost na všechny hlodavce při velmi nízkých aplikačních dávkách.

Tuzemská výroba granulovaných 
přípravků

10
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NORAT bloky

do vlhkého prostředí

NORAT pasta

měkká nástraha v 15 gramových sáčcích

NORAT H
voskované maxigranule
(použití místo dovozo-
vých bloků)

Tuzemská výroba
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L Rodenticidní nástrahy

s účinnou látkou  bromadiolone
Vyšší účinnost nástrah na potkany
než na myši.

          Tuzemská výroba granulí a zrní
Dovozová pasta a bloky - pouze v případě velkých objednávek 
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Rodenticidní nástrahy
s účinnou látkou difenacoum
Předností nástrah je vysoká bezpečnost, 
tj. snížená toxicita pro necílové skupiny 
živočichů.
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tuzemská výroba granulí a zrní 
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CIMETROL SUPER - nahradí Cimetrol
kombinace cypermethrin/tetramethrin/PBO a růstový regulátor 
pyriproxyfen, pro profesionální použití

ALPHABAN SUPER - nahradí Alphaban Super 5 ME
kombinace cypermethrin/tetramethrin/PBO
pro profesionální použití

CYTROL ULV/EC  - nová formulace
kombinace cypermethrin/PBO pro thermální zmlžování /studený 
aerosol, pro profesionální použití

VULCAN DUST - nová formulace
účinná látka permethrin popraš
pro profesionální použití i pro amatéry

VULCAN SG - nový typ dýmovnic
účinná látka permethrin 
pro profesionální použití i pro amatéry

CYTROL TRIGGER - náhrada za Cytrol Insect trigger
kombinace cypermethrinu a růstového regulátoru hmyzu -  
pyriproxyfen přípravek k přímému použití/postřiku bez ředění 
pro malospotřebitele/amatéry

V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN

PYRETHRUM  5 EW nebo 5 EC
5% pyrethrin (s PBO u EC formulace)

PIRIMOR SG
dýmovnice pro použití ve sklenících (mšice aj.)

Přípravek proti slimákům (moluskocid)

CO NOVÉHO CHYSTÁME V BIOCIDNÍM PROGRAMU
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Zajícová Garden Servis  s.r.o.
Slavkovská 39, 747 07 Opava - Jaktař
Nabízí převážně malospotřebitelský
sortiment.
www.gardenservis-zajicova.cz
Tel.:  777 916 445    •     777 916 447

DDD Servis spol. s r.o.
Libušská 104/313, 142 00 Praha 4 - Písnice
Nabízí převážně přípravky pro profesionály
ale i zahrádkářský sortiment a aplikační 
techniku. Přípravky lze nakoupit přímo v pod-
nikové prodejně v Písnici nebo na pobočkách 
v Plzni, Litni u Berouna a Staré Boleslavi.
www.pestcontrol.cz
Tel.:  261 910 149    •     604 288 762

Agrochema družstvo 
Studenec č. 187, 675 02 Koněšín, okres Třebíč
Pro PelGar s.r.o. vyrábí škálu rodenticidních
a insekticidních přípravků pro tuzemský  i zahra-
niční trh. Nabízí celý sortiment přípravků. Objed-
návat lze přes E-shop či koupit přímo  ve Studenci.
www.agrochema.cz
Tel/fax:  568 627 026     •    Tel.: 602 780 633

Nohel Garden a.s.
Budínek 86, 263 01 Svaté Pole
Nabízí převážně malospotřebitelský sortiment. 
Dodává do vybraných supermarketů, drogerií, 
zahrádkářských prodejen. Pravidelné výprodejní 
dny v Budínku. 
www.nohelgarden.cz
Tel.:  734 287 148     •     318 533 533

Robert Pavlík
Velkoobchod se zahrádkářským zbožím
277 44  Vojkovice 1, okres Kralupy nad  Vltavou 
Nabízí celý sortiment přípravků, které lze 
objednávat přes E-shop nebo přímo koupit 
ve Vojkovicích.
www.zahradkarske-potreby.cz
Tel.:  315 792 468     •     775 290 969

Zahradní centrum  ZC s.r.o.
Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
Nabízí malospotřebitelská balení a některé pří-
pravky pro profesionální použití
www.zcjh.cz
Tel.:  778 409 790    •     384 370 911

Do maloobchodní a velkoobchodní sítě, vybraných supermarketů, DDD stanic , zahradnických center, 
zahrádkářských potřeb apod. přípravky dodávají tito distributoři PelGar s.r.o:

Letacek Cytrol_2016.indd   15Letacek Cytrol_2016.indd   15 25.02.16   11:1325.02.16   11:13



Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944,  608 923 215,  602 219 959
Fax: 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz
 www.pelgar.cz

Ve spolupráci s:

PELGAR International LTD., Velká Británie
OCTAVIUS HUNT Limited, Velká Británie
AGROCHEMA družstvo Studenec, Česká  republika
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