
soluție rapidă și eficientă pentru controlul șoarecilor de 
câmp în culturile agricole și horticole.

 9Rodenticid cu o excelentă atractivitate și durabilitate 
 9Momeală gata de utilizare (boabe de cereale impregnate) pentru controlul șoarecelui de câmp (Microtus Arvalis)
 9Eficacitate dovedită, la scurt timp după ingerare 
 9Nu lasă reziduuri în plantă
 9Omologare ca și produs de protecție a plantelor 

Utilizați produsele de protecție a plantelor în siguranță și cu responsabilitate. Când aplicați 
produse pentru protecția plantelor, urmați întotdeauna instrucțiunile menționate pe etichetă.

pentru mai multe informații vă rugăm contactați reprezentantul zonal: 
Kwizda Agro Romania, tel.: 037 208 97 00, e-mail: office@kwizda-agro.ro.

arValin®rodenticid

Beneficii: 
�� Nu lasă reziduuri în plantă.
�� Nu produce rezistență.
�� Nu este periculos pentru plante.
�� Nu există risc pentru otrăvire secundară.
�� Eficacitate dovedită.soluție pentru combaterea 

șoarecilor de câmp

cultură doză spectru de 
combatere

perioada de 
aplicare

culturi agricole, culturi legumicole, 
pomi fructiferi, câmpii și pajiști, 

culturi de plante decorative,  
culturi forestiere, viță-de-vie

5 semințe/
galerie

Șoareci 
de câmp 
(Microtus 
arvalis)

Când 
populația de

șoareci 
produce 
daune în 

culturi

număr înregistrare producător conținut substanță 
activă ambalaj

DEtiA DEGESCH 
GMbH Fosfură de zinc 25 g/kg 5 kg și 25 kg

descriere produs: 
ARVALiN® este un rodenticid sub formă momeală gata de utilizare (boabe de 
cereale impregnate), cu rată mare de acceptabilitate ridicată în rândul șoarecilor. 
Odată plasate în galerii, momelile ingerate de către șoareci intră în contact cu 
acidul gastric și își  produc efectul rapid și sigur, cu rezultate vizibile în câteva 
minute.
O singură momeală este letală pentru un șoarece de 20 g și, prin urmare, 
ARVALiN® este un instrument eficient pentru controlul șoarecelui de câmp.

aplicare: 
�� Se pune momeala direct în galerii, utilizând aplicatorul special și apoi se 
acoperă galeria. Aplicarea este mai eficientă dacă galeriile nu sunt deteriorate: 
rozătoarele sunt precaute dacă acestea nu sunt în stare optimă.
�� Nu se pun momeli în arealele umede și nici aproape de zonele în care oamenii 
sau animalele domestice au acces.
�� Nu necesită capcane pentru momeli datorită aplicării subterane.

arvalin®

Soluția profeSională pentru 
controlul șoarecilor de câmp

Distribuit în exclusivitate
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