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UNI EN ISO 9001:2008

Фирма "Инсекта Благоевград" ООД е официален представител
за България на продуктите на италианската фирма COLKIM Srl.
COLKIM е един от водещите производтили на продукти за пест 
мениджмънт на италианския и европейски пазар. Фирмата е
сертифицирана по Старндарт ISO 9001:2008
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сигурност без да намалява ефективността на примамката. Известен като една от  

РОДЕНТИЦИДИ

3

Съдържание

Вид

Характеристика

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

 - Class Ia - LD50 (mg/kg): 0.3
 - Class Ia - LD50 (mg/kg): 1.12

ПАСТА

паста

БРОДИМ: бродифакум 0.005 % + денатониев бензонат 0.001 % 

КОЛБРОМ: бромадиолон 0.005 % + денатониев бензонат 0.001 %

БРОДИМ и КОЛБРОМ е родентицидна паста опакована в пакетчета от по 
12-15 гр. всяко. Те са изключително ефективни срущу няколко вида гризачи:
домашна мишка (Mus musculus), кафяв плъх (Rattus norvegicus), воден плъх
(Arvicola terrestris), черен плъх (Rattus rattus) и др. Също така са изключително 
ефективни срещу гризачи резистентни на други антикоагуланти.
При всички антикоагуланти смъртта се причинява от вътрешни кръвоизливи.
След поглъщане, гризачите започват да чувстват задушаване и тъй като търсят 
свеж въздух излизат навън и умират.
БРОДИМ и КОЛБРОМ съдържат денатониев бензонат, който осигурява по-голяма

най-горчивите субстанции на света, тя възпира от случайно поглъщане от човек.

БРОДИМ и КОЛБРОМ може да се използва на много места: къщи, градини, 

сметища, складове, канали и т.н.

Пакетчетата трябва да се поставят на най-посещаваните места от гризачите.

Препоръчваме същите да бъдат винаги поставяни в дератизационни кутии.

С цел постигане на максимални резултати, препоръчваме поставянето на 

достатъчно количество примамка на няколко различни места. По този начин
гризачите могат по лесно да достигнат до примамките, без да се конкурират
един с друг.

По време на първите дни от пест контрол програмата, препоръчваме честото
допълване на дератизационните кутии с примамка, така че гризачите да могат да

я ядат редовно.

класификация според:

Бромадиолон

БродифакумR sRodenticides

 

   

   

   

 
   

   

 

   

   

   

    

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1A90-SE5 1 бр. 11,50 лв/кг 57,50 лв.

ОПАКОВКА

5 кг кофа

1A90-SC10MAN 10 кг кашон 1 бр. 9,80 лв/кг 98,00 лв

1A90-SC20 20 кг кашон 1 бр. 8,50 лв/кг 170,00 лв

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1C90-SE5 1 бр. 10,50 лв/кг 52,50 лв.

ОПАКОВКА

5 кг кофа

1C90-SC10MAN 10 кг кашон 1 бр. 8,50 лв/кг 85,00 лв.

1C90-SC20 20 кг кашон 1 бр. 7,50 лв/кг 150,00 лв
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Цените са без ДДС.



сигурност без да намалява ефективността на примамката. Известен като една от  

РОДЕНТИЦИДИ
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Съдържание

Вид

Характеристика

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

 - Class Ia - LD50 (mg/kg): 1.12

ДЕРАТИОН / DERATION

пелети

Бромадиолон 0.005 % + денатониев бензонат 0.001 %

ДЕРАТИОН е родентицид антикоагулант второ поколение под формата на 
пелети. Той е изключително ефективен срущу няколко вида гризачи:
домашна мишка (Mus musculus), кафяв плъх (Rattus norvegicus), воден плъх
(Arvicola terrestris), черен плъх (Rattus rattus) и др. Също така е изключително 
ефективен срещу гризачи резистентни на други антикоагуланти.
При всички антикоагуланти смъртта се причинява от вътрешни кръвоизливи.
След поглъщане, гризачите започват да чувстват задушаване и тъй като търсят 
свеж въздух излизат навън и умират.
ДЕРАТИОН съдържа денатониев бензонат, който осигурява по-голяма

най-горчивите субстанции на света, тя възпира от случайно поглъщане от човек.

ДЕРАТИОН може да се използва на много места: къщи, градини, сметища, складове, 

канали и т.н.

Същите трябва да се поставят на най-посещаваните места от гризачите.

Препоръчваме примамките да бъдат винаги поставяни в дератизационни кутии.

С цел постигане на максимални резултати, препоръчваме поставянето на 

достатъчно количество примамка на няколко различни места. По този начин
гризачите могат по лесно да достигнат до примамките, без да се конкурират
един с друг.

По време на първите дни от пест контрол програмата, препоръчваме честото
допълване на дератизационните кутии с примамка, така че гризачите да могат да

я ядат редовно.

класификация според:

БромадиолонR sRodenticides

 

   

   

   

 
   

   

 

   

   

   

    

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1C10-SA20 1 бр. 5,60 лв/кг 112,00 лв.

ОПАКОВКА

20 кг чувал

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.



болници, магазини и други.

ИНСЕКТИЦИДИ
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АКВАЦИП / AQUACYP

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

Техническа

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

Class II - LD50 (mg/kg): 250

   

   

Циперметрин 10 %

концентрат в микро-емулсия 

летящи и пълзящи насекоми 0.75-1.5 %

хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, кърлежи и други

АКВАЦИП е концентриран перитроиден инсектицид в микро-емулсия.

Благодарение на използването на водни вместо органични разтворители
продукта е без мирис. Следователно може да се използва уверено и в 
по - чувствителни зони. Подходящ е както за външна, така и за вътрешна 
употреба в хранителни обекти, складове, хотели, училища, сметища, къщи,

АКВАЦИП е ефективен срещу широк кръг пълзящи и летящи насекоми като
хлебарки, мухи, комари, кърлежи и други.

Перитроида циперметрин действа чрез контакт и поглъщане. Той действа
директно на централната и периферна нервна система, причинявайки хипер
възбудимост, треперене и конвулсии. В следствие на прекомерната нервна
активност се блокират нервните импулси, настъпва парализа и насекомото умира.

Циперметрина има дълго остатъчно действие, което е почти три пъти по-дълго
от веществата на основата на перметрин. Остатъчното действие зависи от
някои важни фактори: типа повърхност, степента и вида заселеност, температура,

влажност, честота на почистване, дозировка.

АКВАЦИП трябва да се ползва в доза 0.75 - 1.5 % (75-150 мл в 10 литра вода)

Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна заселеност или 
при обработка на порьозни повърхности.
АКВАЦИП не оставя петна. Въпреки това трябва да се избягва обработка на 
скоро боядисвани стени.
Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

информация

Класификация според

Циперметрин

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

5G01-SC2PT5 1 бр. 28,00 лв/л 140,00 лв.

ОПАКОВКА

5 л туба

5G01-SC4FL1 1 л туба 1 бр. 33,00 лв/л 33,00 лв.

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

5G01-SC24FL01 100 мл туба 1 бр. 5,20 лв/бр 5,20 лв.



ИНСЕКТИЦИДИ
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ЦИМИНА / CYMINA 

   

   

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

Техническа

Циперметрин 3.7 %

течен емулсионен концентрат

летящи и пълзящи насекоми 2 - 4 %

хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, бръмбари, паяци, корояди и др.

ЦИМИНА е силно действащ инсектицид за контрол на вредителите в 
домашни и индустриални помещения, включително мухи, хлебарки, мравки, 
оси, паяци, молци, бълхи, бръмбари, щурци и други.

ЦИМИНА също така има добра ефективност срещу ларви.

Перитроида циперметрин действа чрез контакт и поглъщане. Той действа
директно на централната и периферна нервна система, причинявайки хипер
възбудимост, треперене и конвулсии. В следствие на прекомерната нервна
активност се блокират нервните импулси, настъпва парализа и насекомото умира.

Циперметрина има дълго остатъчно действие, което е почти три пъти по-дълго
от веществата на основата на перметрин. Остатъчното действие зависи от
някои важни фактори: типа повърхност, степента и вида заселеност, температура,

влажност, честота на почистване, дозировка.

ЦИМИНА трябва да се ползва в доза 2 - 4 % (200-400 мл в 10 литра вода)

Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна заселеност или 
при обработка на порьозни повърхности.
ЦИМИНА е почти без миризма. Не оставя петна. Въпреки това трябва да се 
избягва обработка на скоро боядисвани стени, тъй като циперметрина е нестабилен

Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

информация

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

Class II - LD50 (mg/kg): 250

Класификация според

Циперметрин

в алкална среда.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

4F00-SC2PT5 1 бр. 19,00 лв/л 95,00 лв.

ОПАКОВКА

5 л туба

4F00-SC4FL1 1 л туба 1 бр. 23,00 лв/л 23,00 лв.

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

4F00-SC24FL01 100 мл туба 4,60 лв/бр 4,60 лв.1 бр.



N.C. - LD50 (mg/kg): >5000

I sINSECTicides
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ИНСЕКТИЦИДИ

ЦИМИНА УЛТРА / CYMINA ULTRA

   

   

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

Циперметрин 3.7 % + Тетраметрин 1.57 % + Пиперонил бутоксид 4.7 %

течен емулсионен концентрат

летящи и пълзящи насекоми 2 - 4 %

хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, бръмбари, паяци, корояди и др.

ЦИМИНА УЛТРА е широкоспектърен инсектицид. Той е опостушително 

като мухи, хлебарки, мравки, оси, паяци, молци, бълхи, бръмбари и други.

ЦИМИНА УЛТРА също така има добра ефективност срещу ларви.

Благодарение на трите си компонента, той действа тройно - прочиства, контролира
и има дълго остатъчно действие. Следователно може да се счита за номер едно
в контрола на вредителите. Циперметрина има дълго остатъчно действие, което
е почти три пъти по-дълго от веществата на основата на перметрин. 
Остатъчното действие зависи от някои важни фактори: типа повърхност, степента 
и вида заселеност, температура, влажност, честота на почистване, дозировка.

Тетраметрина е естер на хризантемна киселина. Това е един от по-малко токсичните

Техническа ЦИМИНА УЛТРА трябва да се ползва в доза 2 - 4 % (200-400 мл в 10 литра вода)

Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна заселеност или 
при обработка на порьозни повърхности.
ЦИМИНА УЛТРА е почти без миризма. Не оставя петна. Въпреки това трябва да се 
избягва обработка на скоро боядисвани стени, тъй като циперметрина е нестабилен

Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

информация

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

Class II - LD50 (mg/kg): 250

Класификация според

Циперметрин

в алкална среда.

ефективен срещу основните вредители в домашни и индустриални помещения, 

инсектициди. Тетраметрина има най-бързия нок даун ефект от всички познати натурални

и синтетични перитроиди. Също така е много стабилен при топлина и слънчева светлина
и е особено подходящ за ратваряне във вода. Остатъчното действие на тетраметрина
е минимално. Пиперонил бутоксида е синергичен компонент, който усилва

действието на останалите активни съставки. Той възпира оксидативната дейност 
на някои ензими в организма на насекомото и е отговорен за по-доброто разграждане 
на молекулите на инсектицида.

Тетраметрин
Пиперонил бутоксид N.C. - LD50 (mg/kg): >7500

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

4G00-SC2PT5 1 бр. 35,00 лв/л 175,00 лв.

ОПАКОВКА

5 л туба

4G00-SC4FL1 1 л туба 1 бр. 39,00 лв/л 39,00 лв.

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

4G00-SC24FL01 100 мл туба 1 бр. 6,00 лв/бр 6,00 лв.



ИНСЕКТИЦИДИ
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ФЛАЙТРИН / FLYTRIN

   

   

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

Перметрин 6 %

течен емулсионен концентрат

летящи и пълзящи насекоми 1 - 4 %

хлебарки, мравки, мухи, комари, бълхи, бръмбари, корояди и други.

ФЛАЙТРИН дава добър ефект при контрола на всички основни вредители

паяци, молци, бълхи, бръмбари и други. Активната съставака перметрин

е перитроид, който действа чрез контакт и поглъщане.
Благодарение на липсата на газообразна фаза, третираните помещения може 
да се използват веднага след обработката. Перметрина има добър нок даун и 

летален ефект в комбинация с дълъг остатъчен ефект. Перметрина е надарен
с много забележителни характеристики, които го правят интересен инсектицид от
екологична гледна точка. Той не е фото чувствителен, почти неразтворим във вода,

не е фитотоксичен при нормална доза на използване, напълно биоразградим.
Токсичността при риби и бозайници е много ниска.

в домашни и индустриални помещения, като мухи, хлебарки, мравки, оси,

ФЛАЙТРИН е походящ за употреба в институционални и индустриални сгради,

складове, ферми, транспортни средства.
Техническа

ФЛАЙТРИН трябва да се ползва в доза 1 - 2 % (100-200 мл в 10 литра вода)

Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна заселеност или 
при обработка на порьозни повърхности.
При обработка на бръмбари и особено резистентни насекоми трябва да се 
използва доза 3-4 % (300-400 мл в 10 литра вода)

Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

информация

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

Class II - LD50 (mg/kg): 500

Класификация според

Перметрин

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

4M00-SC2PT5 1 бр. 26,00 лв/л 130,00 лв.

ОПАКОВКА

5 л туба

4M00-SC4FL1 1 л туба 1 бр. 30,00 лв/л 30,00 лв.

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

4M00-SC24FL01 100 мл туба 1 бр. 4,70 лв.4,70 лв/бр
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МАЛАКОЛ / MALAKOL

   

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

Делтаметрин 0.75 %

без мисис, не оставя петна

пълзящи насекоми 1.7 - 2 %, летящи насекоми 1.2 - 1.3 %

хлебарки, мравки, мухи, комари, бълхи, кърлежи, паяци и др. 

МАЛАКОЛ е перитроиден инсектицид с висока ефективност. Уверено може 

хотели, сметища, болници, магазини, къщи и т.н.
МАЛАКОЛ е високо ефективен както при пълзящи (хлебарки, паяци, кърлежи,
мравки), така и при летящи (комари, мухи и т.н.) насекоми. Също така има добър 
ефект срещу ларви. Делтаметрина е синтетичен перитроид, който действа
чрез контакт и поглъщане. Той действа директно върху нервната система на 

членестоногите. Дългото остатъчно действие е свързано с някои важни фактори:

да се използва както за вътрешна, така и за външна обработка в складове,

МАЛАКОЛ трябва да се използва в следните дози:
- срещу летящи насекоми - 120-130 мл в 10 литра вода.

Техническа

- срещу пълзящи насекоми 170-200 мл в 10 литра вода.

съставка е бърза и лесна.

Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

информация

Токсичност “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF 
PESTICIDES BY HAZARD”:

Class II - LD50 (mg/kg):135

Класификация според

Делтаметрин

типа повърхност, степента и вида заселеност, температура, влажност, честота 

на почистване, дозировка. Благодарение на липсата на органични разтворители,
МАЛАКОЛ е без мирис и не оставя петна. Ето защо той е идеалното решение за 
обработка на чувствителни зони.

Благодарение на специалната си формула, разтворимостта във вода на основната

ИНСЕКТИЦИДИ

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 42,00 лв/л 42,00 лв.

ОПАКОВКА

1 л туба5N00-SC4FL1

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.
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ИНСЕКТИЦИДИ

БИОЛАРКИМ 14 / BIOLARKIM 14 

   

   

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

bacillus thuringiensis israeliensis ser.h-14 600 uti/mg

течност - напълно безопасен за околната среда

1-2 литра за хектар

ларви на повече от 30 вида комари

БИОЛАРКИМ 14 е биологичен бактериален инсектицид, който действа само 

комари и някои видове Simulidae и Chironomidae - ларви на мушици.
Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta, Psorophora, Wyeomya, Uranotaenia са някои от 
многото видове комари контролирани от БИОЛАРКИМ 14. Bacillus thuringiensis е
аеробна, грам-пложителна, спорообразуваща бактерия, принадлежаща към
семейство Bacillaceae. До сега са определени повече от 28 щама на  Bacillus thuringiensis
принадлежащи на около 19 серотипа. Сред тях Bacillus thuringiensis разновидност
israeliensis  серотип H-14 (B.t. isr. H-14) е изключително ефективен срещу ларви на комари.
При формирането на малки спори, в допълнение към спорите също така се образува протеин 

Техническа Комари:
В чиста вода като водни ливади, поливни култури, езера, солени блата, канали и т.н.

1 литър от препарата /разреден с вода/ трябва да се използва за третиране на 1 хектар.
В замърсена вода като канафки, канализация и т.н. 2 литра от препарата /разреден с вода/
за третирането на 1 хектар повърхност.

Препоръчва се препарата да се разпространи нагоре по течението на ларвите и да се смеси 

информация

с вода от 3-5 пъти обема си. 3 мг от продукта трябва да се използват за 1 литър течаща вода.
Това трябва да бъде направено в продължение на 10 минути с помоща на на стандартна пръскачка.

Мушици:

чрез поглъщане. Той е много ефективен срещу ларвите на повече от 30 вида

на кристали - делта ендотоксин. След поглъщане тези кристали се разтварят, увреждат
епителните клетки на червата, насекомото спира да се храни и евентуално умира от глад.

Лабораторните и полеви изпитания показват, че през 1-ви, 2-ри и 3-ти етап ларвите са силно 
податливи на B.t. isr. H-14; в началото на  4-ти етап ефикасността е доста добра.
В гъсти популации на ларви в 4-ти етап от развитието си, резултатите са лоши. Затова 

B.t. isr. H-14 не контролира какавидите или възрастни при нормални обстоятелства.
Ларвите, които оцелеят след поглъщането на BIOLARKIM 14 стават изключително

Също така се препоръчва да използвате подготвената смес в рамките на кратък период от време.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

4В00-ТА10 1 бр. 35,00 лв/л 350,00 лв.

ОПАКОВКА

10 л туба

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

слаби и чувствителни към природните агенти за контрол /вируси, гъбички, паразити/, освен 

това те раждат малки, деформирани и безплодно потомство.
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ИНСЕКТИЦИДИ

FOR-BUG 

   

   

АДВ

Формула

Дозировка

Вредители

Характеристика

прах от изкопаеми диатомеи /едноклетъчни водорасли/ в аерозол

прах в аерозол

готов за употреба

пълзящи насекоми

FOR-BUG съдържа аморфен силициев диоксид с размер на няколко микрона

- физическо действие върху насекоми и други членестоноги.
- насекомите не могат да развият резистентност.
- трайност.
- за чувствителни зони (кухни, спални, хранително-вкусова промишленост.
FOR-BUG е прах в аерозол получен от изкопаеми диатомеи (едноклетъчни водорасли)
известен като "фосилно брашно". Прахът води до обезводняване на насокомите, които
умират от изсушаване и следователно несекомите не могат да развият резистентност, както
в случая с различните химически вещества.

Техническа
Поръсете тънък слой в размер на 15-30 см от точката, където вредителите се крият:

- под мивки и печки, под врати, места където домашни любимци лежат, машини.
Накрайника на шишето е подходящ и за обработка на пукнатини и цепнатини.
FOR-BUG може да се използва за вътрешни и външни обработки.

при почистване, изтриване и т.н.

информация

Препоръчваме да се направи предварителен тест на повърхонстта преди обработка.
Разклатете добре преди употреба.

Повторете обработката с FOR-BUG в случай на отстраняване на физическата бариера

и вещества с естествен произход. Има следните предимства:

Прахът контролира насекомите по нехимичен начин, така че може да се счита за оптимално 
решение за контрол на широка гама насекоми в особено чувствителни зони.

Имайте в предвид, че FOR-BUG действа по физически начин, така че контрола на
насекомите може да изисква повече време в сравнение с използването на инсектицид.

Затваряйте шишето след всяка обработка.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

NAT-FB01 1 бр. 25,00 лв/бр 25,00 лв.

ОПАКОВКА

500 мл

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.
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АУТПЕТ / OUTPET

   

   

Категория

Формула

Дозировка

Състав

Характеристика

Репелент против кучета и котки

готов за употреба микрокапсулиран концентрат

прилага се от растояние 25-30 см по повърхността

ароматизирани естествени органични вещества

Този готов за употреба микрокапсулиран продукт излъчва неприятни миризми,

да отидат някъде другаде да извършват нормалната си дейност. АУТПЕТ е 
само за външна употреба - входовете на частни и обществени сгради, стени,

градини, саксии и др.
Благодарение на своите микрокапсули, ефекта от АУТПЕТ е изключително

дълготраен. Съставките имат силна миризма, която не е неприятна за хората, но 
е неприятна за котките и кучетата.

АУТПЕТ, ако се използва правилно, е безвреден за хора, животни и растения
и е безопасен за околната среда.

които не стимулират нормалното поведение на котките и кучетата, карайки ги

Разклатете добре бутилката и напръскайте от растояние 25-30 см повърхността,Техническа
която искате да обработите. Някои материали могат да бъдат боядисани, затова
препоръчваме да тествате на малка част от повърхността.

информация

В случай на силни превалявания от дъждове или измиване на повърхността, 

ефикасноста силно намалява и препоръчваме да повторите обработката.

При нормални метеорологични условия, повтаряйте обработката веднъж седмично.

Когато проблема е решен е достатъчно третиране веднъж месечно профилактично.

В случай на бездомни котки, катерещи се по дърветата, напръскайте АУТПЕТ върху

парцал и го завържете около ствола на дървото.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

RC021-SC4FL1S 1 бр. 23,00 лв/кг 23,00 лв.

ОПАКОВКА

1 кг туба

RC021-SC2PT5 5 кг туба 1 бр. 19,00 лв/кг

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

95,00 лв.
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Категория

Формула

Дозировка

Състав

Характеристика

Репелент против влечуги

гелообразна формула съдържаща натурални етерични масла

1 л е достатъчен за 15 линейни метра или 5-10 дупки

натурални етерични масла

Този готов за употреба продукт съдържа натурални етерични масла,

Подходящ за обработка на домашни и обществени сгради - къщи, училища, 

градински центрове, зелени площи, площи около басейни, ресторанти и др.

Продукта не въздейства върху насажденията. Био еко съвместим.

неприятни за влечугите.

Продукта е готов за употреба. Очертайте със зиг-загообразна линия зоната Начин на
около сградата. Един литър от продукта е достатъчен за 15 линейни метра

или за третирането на 5-10 дупки на влечуги.

употреба

Разклатете добре бутилката преди употреба. Затваряйте бутилката след 
всяка употреба.

За най-добър резултат третирайте с продукта на всеки 15 дни или след
обилни валежи.

Продукт за външна употреба.

Активния сезон за влечугите трае 8 месеца. Есента е сезона за хибернация 
и трябва да обезопасим дупките на влечугите около дома. Пролетта и лятото са
активните сезони за влечугите и е небоходимо да предпазим зоните близо до

домовете и сградите.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 31,00 лв/л 31,00 лв.

ОПАКОВКА

1 л бутилка

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.
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Категория

Формула

Дозировка

Състав

Характеристика

Репелент против къртици

гелообразна формула съдържаща натурални етерични масла

1 л е достатъчен за 20 линейни метра или 10 дупки

натурални етерични масла

Този готов за употреба продукт съдържа натурални етерични масла

Подходящ за обработка на градини, голф игрища, полета с насаждения и т.н.
Продукта не въздейства върху насажденията. Био еко съвместим.

Гелообразното състояние на продукта осигурява дълготраен ефект.

неприятни за къртиците.

Продукта е готов за употреба. Следвайте 4 прости стъпки:Начин на
1. Локализирайте тунела.

2. Премахнете малка част от земята, за да почистите дупката.

употреба

Разклатете добре бутилката преди употреба. Затваряйте бутилката след 
всяка употреба.

3. Сипете 100 мл от препарата в дупката.

4. Покрийте дупката със земя.

За превантивно действие, маркирайте района веднъж месечно с 5 см лента.
В случай на висока заселеност се препоръчва да се повтори обработката
няколко пъти.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 32,00 лв/л 32,00 лв.

ОПАКОВКА

1 л бутилка

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.
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Bait statioNs

   

 

   

   

   

РАТОРИЯ / RATTORIA

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

Кутия за мишки за еднократна употреба

мишки (Mus musculus)

полипропилен / стирен-бутадин

10.7 см външен диаметър

РАТОРИЯ е кутия за еднократна употреба, направена от високо 

Това е високо издръжлива и сигурна кутия, която покрива изискванията 

на Директивата за биоциди 98/8/СЕ.
Кутията вече съдържа примамка (КОЛБРОМ) и само вредителите, за които

издръжлив материал (полипропилен / стирен-бутадин).

е предназначена (Мишки / Mus musculus) имат достъп до примамката.

Марката RATTORIA и дизайна са защитени с патент на Общноста.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

BST-RTU001 1 бр. 3,00 лв/бр 3,00 лв.

ОПАКОВКА

брой

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

1 2 3 4 5

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ RATTORIA ?

ЛЕСНО Е !!!  .....в 5 стъпки

Натиснете черната клапа

надолу и издърпайте

Завъртете капака по

часовниковата стрелка

докато спре

Поставете кутията 

РАТОРИЯ

Проверявайте количеството

примамка през прозрачния

капак

Заменете кутията с нова

когато свърши примамката
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Bait statioNs

   

 

   

   

   

РИСТОРАТ КОМБИ / RISTORAT COMBI

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

Дератизационна кутия

мишки и плъхове / пълзящи насекоми

полипропилен 

18х21.6х15 см 

РИСТОРАТ КОМБИ е така разработен, че да задоволи всички нужди на 

зационна кутия с отрова и кутия за мониторинг на гризачи и насекоми.

РИСТОРАТ КОМБИ има вътрешен контейнер, който може да побере до 
500 гр. отрова. Той е разположен на 2 см височина от дъното на кутията,

пест контрол операторите. Тя е мултифункционална - служи като дерати-

като до примамката гризачите стигат по рампа с ръб, който пречи да се 
разпиляват остатъците от отровата. Във вътрешния контейнер може да се 

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

BST-A111 1 бр. 18,00 лв/бр 18,00 лв.

ОПАКОВКА

брой

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

постави примамка с лепило за мониторинг на насекоми /COMBI ROACH TRAP/.

ПРЕДИМСТВА

- капака се затваря с ключ.
- кутията се закрепва към стената с два болта.
- можете да преместите кутията бързо и лесно

- закръгления капак с гланцово покритие се почиства лесно и предотвратява
  натрупването на прах.

Система за контрол
и мониторинг.



Кутията е подходяща за използване при дератизация на мишки и плъхове.

Дератизационна кутия за мишки 

B sBAIT STATIONS

17

Bait statioNs

   

 

   

   

   

RBS - 01

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

Дератизационна кутия за мишки и плъхове

мишки и плъхове

полипропилен

25х17х7 см 

RBS - 01 е дератизационна кутия направена от високо издръжлив материал.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 2,90 лв/бр 2,90 лв.

ОПАКОВКА

брой

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

MBS - 02

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

мишки

полипропилен

10х8х2.5 см 

MBS - 02 е дератизационна кутия направена от високо издръжлив материал.
Кутията е подходяща за използване при дератизация на мишки.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 6,00 лв/бр 6,00 лв.

ОПАКОВКА

брой

Цените са без ДДС.
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COMBI MOUSE GLUE TRAP  

КУТИЯ  COMBI MOUSE  

   

   

Категория капани

Вредители мишки и пълзящи насекоми

Материал

Размери  

 
Характеристика

 

 

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

капан с лепило

мишки и пълзящи насекоми

картон с лепило

14х10 см

COMBI MOUSE GLUE TRAP е предназначен за използване с кутия 

Лепилото е овкусено с атрактант от лешници.

COMBI MOUSE. При необходимост може да се използва и отделно.

полипропилен

COMBI MOUSE е подходящ за използване в хранително-вкусовата 
промишленост, и всяка друга чувствителна зона, където сигурността

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-В116 1 бр. 0,90 лв/бр 0,90 лв.

ОПАКОВКА

брой

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-B115 1 бр. 9,30 лв/бр 9,30 лв.

ОПАКОВКА

брой

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

Цените са без ДДС.

16х12х6.5 см

трябва да се комбинира с практичност и лесно използване:

- изцяло пластмасова.
- прозрачен капак за по-бърза проверка.
- възможност за монтиране на стена.
- може да хваща мишки и пълзящи насекоми, чрез поставяне на 

COMBI MOUSE GLUE TRAP и COMBI ROACH TRAP



КАПАНИ
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COMBI ROACH TRAP  

COMBI CASE  

   

   

Категория капани

Вредители хлебарки

Материал

Размери  

 
Характеристика

 

 

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

капан с лепило

хлебарки

картон

14х10х1.5 см

COMBI ROACH TRAP е основен инструмент за откриване и мониторинг

оценява ефективността на обработката.
Той е разработен за мониторинга на трите основни вида хлебарки - 

на популациите на хлебарките, посочва источника на заразяване и/или

полипропилен

Тя позволява използването и предпазването на COMBI ROACH TRAP
на места, където е необходим мониторинг на хлебарките. Благодарение

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-B113 1 бр. 2,90 лв/бр 2,90 лв.

ОПАКОВКА

брой

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-B114 1 бр. 6,50 лв/бр 6,50 лв.

ОПАКОВКА

брой

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

Цените са без ДДС.

Blattella germanica (Германска хлебарка), Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка)
и Periplaneta americana (Американска хлебарка), но също така привлича и други 

видове хлебарки. Може да се постави в RISTORAT COMBI.

19,7х13,7х2.4 см

на четирите си дупки в основата, кутията може да бъде фиксирана на 
постоянно място. Прозрачната част върху капака позволява да проверите
за възможно уловени насекоми без да отваряте кутията.
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VICTOR M309  

VICTOR M327 и VICTOR M330  

   

   

Категория капан с лепило

Вредители хлебарки

Материал

Размери ◆ M330: 15x6x2,5 cm

◆ M327: 19x13 cm

Характеристика◆ M330: 

◆ M327: 

Категория

Вредители

Материал

Размер

Характеристика

капан с лепило

мишки и плъхове

полипропилен

Victor М309 26.5 х 13 см

Този капан с лепило е направен от плоскост покрита със специално 

примамка.

Victor M309 може да се използва и сгънат.

лепило. Той е готов за употреба и съдържа неотровна феромонова 

картон

Съдържа атрактант за германска хлебарка (German cockroach)

Може да се раздели на две. Съдържа атрактант.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-B1001 1 бр. 1,00 лв/бр 1,00 лв.

ОПАКОВКА

брой

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-B107 1 бр. 1,30 лв/бр 1,30 лв.

ОПАКОВКА

бройМ330

М327 TRP-B102 брой 1 бр. 0,80 лв/бр 0,80 лв.

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

Цените са без ДДС.
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Категория капан с лепило

Вредители хлебарки

Материал

Размери 20x10x2,5 cm

Характеристика

Blattella germanica (Германска хлебарка), Blatta orientalis (Ориенталска хлебарка),

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

КУКАРОУЧ / CUCAROACH

 

картон

Този капан с лепило е предназначен за мониторинг на трите основни вида хлебарки -

Periplaneta americana (Американска хлебарка), но също така привлича и други видове

хлебарки. Капана се характеризира със следните предимства:

Ефективен и лесен за употреба.

Нисък профил за да влиза в ограничени пространства.

Може да се постави както хоризонтално, така и вертикално.

Изобилно количество лепило и атрактант.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

TRP-B143 1 бр. 1,10 лв/бр 1,10 лв.

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Цените са без ДДС.

Категория капан с атрактант

Вредители мухи

Материал

Размери 22x 12 cm

Характеристика

от водещата американска компания Woodstream.

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

VICTOR M530

полиетилен

Капан за еднократна употреба, предназначен за контрол на мухи, произведен

Лесен за употреба - просто го отворете, добавете вода до означеното място и го окачете.

Има следните предимства:

Сигурност - лесно се затваря, за да се избегне разливане.

Кука за закачане на капана.

Готов за употреба - няма нужда да сглобявате или режете каквото и да е било.

Не съдържа отрова.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 19.00 лв/бр 19.00 лв.

Цените са без ДДС.

∅ 
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VICTOR M370  

   

   

Colkim srl - ITALY. Дистрибутор "Инсекта Благоевград" ООД тел. +359 893 694200, www.otrovite.com, e-mail: office@otrovite.com

www.otrovite.com

Категория капан с атрактант

Вредители оси

Материал

Размери 22x 12 cm

Характеристика

от водещата американска компания Woodstream.

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

полиетилен

Капан за еднократна употреба, предназначен за контрол на оси, произведен

Лесен за употреба - просто го отворете, добавете вода до означеното място и го окачете.

Има следните предимства:

Сигурност - лесно се затваря, за да се избегне разливане.

Кука за закачане на капана.

Готов за употреба - няма нужда да сглобявате или режете каквото и да е било.

Не съдържа отрова.

КОД МИН.КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО

1 бр. 19.00 лв/бр 19.00 лв.

Цените са без ДДС.

∅ 




