
- - USE IN LIVESTOCK FARMING - -

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ 
ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ

Το ARPÓN G είναι υγρό εντομοκτόνο, 
γαλακτωματοποιήσιμο σε νερό, του οποίου κύριο 
δραστικό συστατικό το Cypermethrin. Αυτό το 
πύρεθρο χαρακτηρίζεται από την υψηλή 
αποτελεσματικότητά και το ευρύ φάσμα δράσης του 
ενάντια σε όλα σχεδόν τα έντομα και τα ακάρεα. Η 
εξάλειψη των μυγών, των κουνουπιών, των 
ψύλλων, των ψειρών, των κοριών, των σφηκών, των 
κατσαρίδων, των κόκκινων ακαρέων και άλλων 
εντόμων υποστηρίζεται από επιστημονικές μελέτες. 
Επιπλέον, επηρεάζει γρήγορα τα έντομα σε όλα τα 
στάδια του κύκλου ζωής τους, προκαλώντας 
αποπροσανατολισμό ακολουθούμενο από θάνατο 
λόγω παράλυσης. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Διαλύστε σε νερό σε συγκέντρωση 
0,5-1% 

The efficacy you need. 



---- ΣΥΝΘΕΣΗ - - --

9.85% Cypermetrin (40:60) 
Βοηθητικές ουσίες 100% 

-- FORMATS AVAILABLE --

100 mi 250 mi 1 L 5 L 

úgvouüD 
FT FDS 

To request lhe techn ical 
specifications and safety sheet, see 
demonstration vídeos or for further 
information scan this code: 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

Το ARPON G είναι υγρό εντομοκτόνο, γαλακτωματοποιήσιμο σε νερό, του 
οποίου κύριο δραστικό συστατικό το Cypermethrin. Αυτό το πύρεθρο 
χαρακτηρίζεται από την υψηλή αποτελεσματικότητά και το ευρύ φάσμα 
δράσης του ενάντια σε όλα σχεδόν τα έντομα και τα ακάρεα. Η εξάλειψη 
των μυγών, των κουνουπιών, των ψύλλων, των ψειρών, των κοριών, των 
σφηκών, των κατσαρίδων, των κόκκινων ακαρέων και άλλων εντόμων 
υποστηρίζεται από επιστημονικές μελέτες. Επιπλέον, επηρεάζει γρήγορα 
τα έντομα σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, προκαλώντας 
αποπροσανατολισμό ακολουθούμενο από θάνατο λόγω παράλυσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Το ARPON G χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό σε συγκέντρωση 0,5-1% 
(ισοδύναμο με αραίωση 50-100 ml ARPON G για κάθε 10 λίτρα νερού). 
Ψεκάζεται σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, παράθυρα κ.λπ. με ρυθμό 5 λίτρων 
του γαλακτώματος που παρασκευάζεται για χρήση, για κάθε 100 m2 μη 
πορώδους επιφάνειας και 10 λίτρων για χρήση σε πορώδεις επιφάνειες.  
Υγρό εντομοκτόνο με Cypermetrin για ιπτάμενα έντομα, ψύλλους και 
κόκκινα ακάρεα. Χρήση: 0,5-1%.

Για οικιακή εξωτερική χρήση και για κτηνοτροφία.

Αρ. Εγγραφής: Β1711

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. 




