VULCAN FUMERS
Návody na použití, důležitá upozornění a další pokyny
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VULCAN FUMERS - dýmovnice s obsahem permethrinu – 13,25 % hm.
Nebezpečná komponenta:
chlorečnan draselný

Přípravek je určen k použití pouze jako insekticid do uzavřených prostor. Biocidní přípravek podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.
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1 dýmovnice na kubaturu:
1000 m3 létající hmyz
250 m3 blechy, moli
62,5 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi aj.

VULCAN FUMER MAX
profesionální použití – obsah 27 gramů

ŠKŮDCE

Velikost prostor (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)
10 x 10 m
20 x 10 m
do 40 x 10 m

Létající hmyz

-

1 dýmovnice

1 dýmovnice

Blechy a moli

-

2 dýmovnice

8 dýmovnic

1 dýmovnice

4 dýmovnice

16 dýmovnic

Štěnice a jiný lezoucí hmyz
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VULCAN FUMER MIDI
amatérské i profesionální použití - obsah 11 gramů

ŠKŮDCE
Létající hmyz

1 dýmovnice na kubaturu:
400 m3 létající hmyz
100 m3 blechy a moly šatní
25 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi aj. lezoucí
hmyz

Velikost prostor (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)
8x5m

8 x 10 m

do 16 x 10 m

-

-

1 dýmovnice

Blechy a moli

1 dýmovnice

2 dýmovnice

4 dýmovnice

Štěnice a jiný lezoucí hmyz

4 dýmovnice

8 dýmovnic

16 dýmovnic
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NÁVOD NA POUŽITÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte fumigaci v pozdním odpoledni.
Zvažte, kolik dýmovnic budete potřebovat pro ošetření zamořených prostorů (dle aplikačních dávek).
Před ošetřením zajistěte, aby se v ošetřovaných prostorách nepohybovali lidé ani zvířata (včetně ryb).
Plechovky rozestavte rovnoměrně na nehořlavé podložky odolné proti vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii
o velikosti 50 cm x 50 cm.
Zajistěte co nejvyšší neprodyšnost ošetřovaných prostor (utěsnění oken, dveří, větráků, vypnutí klimatizace atd.), aby dým
nemohl unikat.
Otevřete dýmovnici a zapalte vyčnívající knot nejprve u plechovky, která je nejvíce vzdálená
k východu, poté zapalte další dýmovnice a dále postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu. Není nutné
utěsňovat dveře páskou.
Asanovaný prostor označte a opusťte nejméně na 2 hodiny, nejlépe přes noc a poté jej důkladně vyvětrejte.
V případě silného zamoření proveďte fumigaci 3krát s odstupem 5 až 7 dnů.
Optimální doba pro expozici lezoucího hmyzu jsou 4-6 hodin.
V případě ošetření proti štěnicím použijte dýmovnice ve spojení s insekticidními postřikovými přípravky Cytrol Forte 2x10 g
a Cytrol Insect Trigger (amatérské použití) nebo pak Bandit Super 10 EW, Cimetrol, Vulcan Super 10 EC (profesionální použití).
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DALŠÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakrýt vodní plochy, např. akvária apod.).
Neošetřujte prostory obydlené netopýry.
Nechráněným/nepoučeným osobám a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa.
Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!
Přípravek se nesmí použít proti moušce domácí v ubytovacích prostorách pro zvířata v intentzivním nebo kontrolovaném
prostředí, protože je pravděpodobné, že způsobí selhání účinnosti z důvodu rezistence vůči insekticidu.
Nevdechujte kouř / dým.
Zamezte styku s kůží.
Zamezte kontaminaci potravin, kuchyňského náčiní či povrchů přicházejících do styku s potravinami.
Po rozplynutí dýmu ošetřený prostor důkladně vyvětrejte.
Před jídlem a po použití si umyjte nezakrytou pokožku.
Dýmovnici uchovávejte na bezpečném místě.
Přípravek je nebezpečný pro včely.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
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Pyrethroidní účinná látka permethrin působí na hmyz dráždivě a nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem.
Hmyz po kontaktu s dýmem hyne ve velmi krátké době, a to dotykově, požerově i fumigačně.

OCHRANNÁ LHŮTA:

Do ošetřených prostor vstoupit nejdříve za 2 hodiny (menší kubatura), nejlépe pak za 4-6 hodin po aplikaci přípravků.
Přípravek je hořlavá tuhá látka. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, popřípadě zeminou nebo
pískem. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a to pouze v těch případech, kdy
je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí a nemůže proniknout
do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů vod a nemůže zasáhnout zemědělskou půdu. Při eventuálním požárním
zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

UPOZORNĚNÍ:

Výše uvedené informace slouží jako obecný návod pro ochranu zdraví a bezpečnosti, platný pro skladování, přepravu a použití
výrobku. Nenahrazuje etiketu výrobku ani žádnou příslušnou odbornou literaturu o použití, která je k dispozici. Požadavky nebo
doporučení jakéhokoliv relevantního centra nebo pracovního postupu, systému či politiky, které jsou platné nebo které vyplývají
z jakéhokoliv posouzení rizik, jež výrobek obnáší, mají přednost před veškerými zde uvedenými pokyny. Nepřejímáme žádnou
odpovědnost za jakékoliv poranění, ztrátu či škodu vyplývající z nedodržení informací nebo doporučení uvedených na etiketě,
krabičce a vloženém letáčku.
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INSEKTICIDY

CIMETROL

CCYTROL DUST

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

Tuzemská výroba
Tu

Třísložkový suspoemulzní koncentrát na
bázi dvou účinných látek a růstového
regulátoru hmyzu. Specificky vyroben
pro hubení štěnic a blech.

In
Insekticidní
popraš - k přímému použití
- na bázi přírodních nosičů pro hubení
lét
létajícího a lezoucího hmyzu.

ALPHABAN SUPER 5 ME

CYTROL FORTE

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

Balení: x 10 g vodorozpustný sáček
na 5 litru vody a 100 m2
250 g plastová dóza
Vodou smáčitelný insekticidní prášek na
bázi cypermethrinu a přírodních nosičů
pro hubení celé škály obtížného létajícího
a lezoucího hmyzu. Spolehlivě účinkuje
i na štěnice.

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

Balení: 150 g foukačka
Ba
1 kg plastová dóza
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INSEKTICIDY

BANDIT Super 10 EW

Tuzemská výroba

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 aplikačních
dávkách: 40 ml na 5 litrů vody a 100 m2 plochy. Zasahuje
všechna pohyblivá vývojová stadia včetně larev.

VULCAN Super 10 EC

Tuzemská výroba

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.

CYTROL Super SG
CY

Tuzemská výroba

(cypermethrin + piperonylbutoxid )
(cy
Gen
Generátor
dýmu pro hubení
hmyzích škůdců v uzavřenýchh
hmy
prázdných prostorách.
práz

Actellic
Act
Ac
ct
Smoke No.20

Tuzemská výroba

(pirimifos-methyl)
(pir
Použití proti skladištním
škůdcům v prázdných
skladech.
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NORAT

Rodenticidní nástrahy s účinnou látkou brodifacoum
Maximální účinnost na všechny hlodavce při velmi nízkých aplikačních dávkách.
Tuzemská výroba granulovaných
přípravků
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NORAT

NORAT pasta

NORAT H

měkká nástraha v 15 gramových sáčcích

voskované maxigranule
(použití místo dovozových bloků)
Tuzemská výroba

NORAT bloky
do vlhkého prostředí
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RASCAL

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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ROBAN

Rodenticidní nástrahy
s účinnou látkou difenacoum
Předností nástrah je vysoká bezpečnost,
tj. snížená toxicita pro necílové skupinyy
živočichů.

tuzemská výroba granulí a zrní
13
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CO NOVÉHO CHYSTÁME V BIOCIDNÍM PROGRAMU
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 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)

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

PIRIMOR SG
dýmovnice pro použití ve sklenících (mšice) pro profesionální
použití

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

Přípravek proti slimákům (moluskocid)
Česnekové dýmovničky
do skleníků (molice a jiný hmyz)
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Do maloobchodní a velkoobchodní sítě, vybraných supermarketů, DDD stanic , zahradnických center,
zahrádkářských potřeb apod. přípravky dodávají tito distributoři PelGar s.r.o:
Agrochema družstvo
Robert Pavlík
Zajícová Garden Servis s.r.o.
Studenec č. 187, 675 02 Koněšín, okres Třebíč
Pro PelGar s.r.o. vyrábí škálu rodenticidních
a insekticidních přípravků pro tuzemský i zahraniční trh. Nabízí celý sortiment přípravků. Objednávat 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

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

Slavkovská 39, 747 07 Opava - Jaktař
Nabízí převážně malospotřebitelský
sortiment.
www.gardenservis-zajicova.cz
Tel.: 777 916 445 • 777 916 447

Zahradní centrum ZC 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 podnikové prodejně v Písnici nebo na pobočkách
v Plzni, Litni u Berouna a Staré Boleslavi.
www.pestcontrol.cz
Tel.: 261 910 149 • 604 288 762

Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
Nabízí malospotřebitelská balení a některé přípravky pro profesionální použití
www.zcjh.cz
Tel.: 778 409 790 • 384 370 911

DDD Servis spol. s r.o.
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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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