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MISIUNEA NOASTRĂ Obiectivul principal al companiei, împărtășit și urmărit de întreaga 
echipă, este satisfacerea așteptărilor partenerilor noștri în cel mai eficient mod posibil, în deplin 
respect față de mediul înconjurător.

VIZIUNEA NOASTRĂ  Suntem pe deplin conștienți de oportunitățile și avantajele oferite de administrarea 
echilibrată și responsabilă a resurselor naturale, ținând cont nu doar de aspectele economice, ci și de cele 
ecologice și sociale. Obiectivul VEBI este desfășurarea de ativități de cercetare și dezvoltare a unor produse 
cât se poate de eficiente și în același timp cât mai puțin nocive posibil. 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ  Dorința noastră este aceea de a contribui, prin fiecare acțiune 
realizată, la construirea unei atitudini prietenoase față de mediul înconjurător la nivel social, care să contribuie 
în mod decisiv la îmbunătățirea bunăstării colective. Ne-am luat angajamentul de a implementa tehnici de 
producție responsabile, conforme tuturor legilor sau liniilor directoare privind mediul înconjurător. 

Este absolut necesară instruirea utilizatorilor cu privire 
la modul de folosire a produselor noastre astfel încât să 
se obțină eficiență maximă concomitent cu reducerea 
impactului ecologic al acestora.

Institutul Biochimic Vebi își incepe 
activitatea în industria farmaceutică în 
anul 1944. De-a lungul anilor, vasta 
experiență în sectorul compușilor chimici  
a contribuit decisiv la specializarea în 
sectorul substanțelor chimice cu activitate 
biologică.

PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ
Specializare în producția de rodenticide, insecticide, produse pentru protecția 
culturilor de plante, substanțe repelente și fertilizanți cu diverse formule și 
substanțe active. Atenția deosebită pe parcursul întregului proces de producție 
și verificarea periodică a calității materiilor prime garantează comercializarea 
unor produse de cea mai înaltă calitate.

VÂNZĂRI ȘI MARKETING
Institutul Biochimic Vebi a dezvoltat rețele de desfacere în mai mult de 40 de 
țări, exportându-și produsele în Europa, Africa, Orientul Mijlociu și Americile de 
Nord și de Sud. Distribuția produselor are loc atât în magazine de specialitate 
cât și în centre comerciale bucuranduse-se de un suport tehnic și comercial 
constant din partea colaboratorilor.

DEPARTAMENTUL DE ÎNREGISTRARE
Misiunea departamentului nostru de reglementare este introducerea și 
comercializarea de noi produse / formule în diverse țări.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
VEBI este implicată în mod constant în activități de cercetare și dezvoltare 
menite să răspundă prompt schimbărilor de mediu.
Un grup de experți tehnici se dedică exclusiv cercetării si dezvoltării de noi 
formule, acordând o atenție deosebită atât calității cât și eficienței produselor 
fără a pierde din vedere protecția mediului înconjurător.
Realizăm periodic teste de laborator specifice pentru a garanta calitatea 
produselor în ceea ce privește eficacitatea, atractivitatea și durabilitatea 
acestora.
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*exemplu de poziţionare a locurilor de otrăvire

Şoarecele de casă 
ASCUŢITE ÎNTRE 5-7 mm

Şobolanul negru 
ASCUŢITE ÎNTRE 12-24 mm

Șobolanul gri 
ROTUNJITE ÎNTRE 18-22 mm

SEMNE ALE PREZENŢEI MURIDELOR

În conformitate cu 
instrucţiunile de pe etichetă 
vor fi aplicate în afara razei de 
acţiune a copiilor, animalelor 
domestice sau sălbatice. 
Momeala v-a fi asezată de-a 
lungul traseului între sursele de 
hrană și ascunzătorile lor.

Vor fi aşezate de-a lungul traseului 
lor între sursele de hrană şi 
ascunzătorile lor.

Vor fi aşezate lângă pereţi verticali.

Locurile cele mai bune sunt 
acelea unde se văd cele mai multe 
excremente.

Ideal este să așezați momeala în stații 
de intoxicare sau în locuri ascunse, sub 
mobilă sau țevi.

Înainte de a plasa momeala, dacă 
este posibil, eliminaţi sursele de hrană 
alternative.

Înlocuiţi momeala degradată, infestată sau 
alterată

Repetați tratamentul atat timp cât constatați 
prezența rozătoarelor.

1 Excremente
Indică locul de infestație
Indică traseul lor şi punctele principale de staţionare/oprire
Dacă infestarea e mai veche.
Dau informaţii asupra speciei prezente şi din câţi indivizi este compusă colonia
Dacă sunt de mărime diferită indică faptul că sunt indivizi tineri și colonia este în 
creștere.

2 Urmele
URMELE DE ȘOARECI
(LUNGIME 
de circa 9,5 mm) 

URMELE DE ȘOBOLAN
(LUNGIME 
de circa 25 mm) 

3 Traseul 4 Pete de 
grăsime

5 Rozături asupra 
materialelor și 
ambalajelor

6 Observarea de 
animale vii sau 
moarte

7 Prezența 
găurilor și a 
cuiburilor

8 Miros 
specific

9 Agitaţia/
neliniştea 
animalelor 
domestice

PENTRU 
COMBATEREA 
EFICACE A 
MURIDELOR:

LUPTA IMPOTRIVA SOARECILOR SI 
ȘOBOLANILOR
PROBLEMA MURIDELOR INFESTANTI
Cunoaşte-ţi duşmanul 
Şobolanii şi şoarecii din cauza multor boli ce le transmit şi pagubelor ce le 
provoacă mediului, animalelor domestice şi bunurilor, pot fi consideraţi ultimii 
mari duşmani din regnul animal pentru omul modern.

GREUTATE MEDIE:
LUNGIMEA DE LA CAP LA COADĂ:

COADA:
 

OCHII:
BLANA: 

URECHI:
EXCREMENTE: 

DIETA ALIMENTARĂ:

ADĂPOST:

DURATA MEDIE DE VIAŢĂ:

MATURITATEA SEXUALĂ:

PUI LA NAŞTERE:
NAȘTERI ÎNTR-UN AN:

TEHNICI DE APLICARE A MOMELII

Şoarecii călăuză şi arvicoli (familia Cricetidae, s.f. Microtinae): 
Arvicola terrestris, Microtus arvalis pallas, Pitymys savii De Sel 
etc, pot crea multe pagube culturilor agricole, și grădinilor. Se 
hrănesc în special cu părţile cărnoase ale plantelor, în special 
cu tuberculii şi bulbii sau rozând scoarţa la inelele de la baza 
copacilor provocându-le moartea. Aproape 
toate speciile pot fi combătute cu momeli 
aşezate în interiorul galeriilor.

ŞOARECI CĂLĂUZĂ ŞI 
ARVICOLI

1. Inspectarea şi 
verificarea
Trebuie să știm ce specie 
sunt? Care este sursa lor de 
hrană? Unde au cuiburile? 
Traseul pe care îl parcurg de la 
adăpost spre sursa de hrană? 
Sunt colonii vechi sau nou 
venite? de unde au venit?

2. Curăţenia, 
asanarea şi ordinea
Acolo unde este posibil, faceți 
inaccesibilă sursa de hrană, 
crescând astfel eficacitatea 
momelii.

4. Verificarea
Momelile sau capcanele vor 
fi verificate în mod regulat 
iar dacă momeala a fost 
consumată se realimentează 
după caz.

5.  Prevenirea
O măsură bună este 
prevenirea reinfestării prin 
amplasarea in stații de 
intoxicare fixe a momelii pentru 
monitorizarea reapariției 
rozătoarelor.

3. Aplicarea 
metodelor de 
combatere
Alegerea momelii sau 
capcanei potrivite in funcţie 
de caz.
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RATTUS NORVEGICUS
ŞOBOLANUL GRI, 
ŞOBOLANUL DE 
CANAL, ŞOARECELE

MUS MUSCULUS
ŞOARECELE 
DOMESTIC

200 - 500 g
18-25 cm
15-21 cm
mici mari 
este aspră și rară de 
culoare gri închis iar pe 
abdomen este gri deschis
scurte și păroase
similare unor capsule 
fusiforme de 20 mm
omnivore, mănânca până 
la 30 de g pe zi, în locuri 
puține
În crăparile pămantului 
sapă vizuini și găuri 
subterane

de la 12 - 18 luni, pâna la 
maxim 4 ani

3 luni

3-7, maxim 12 pui
până la 7

ÎMPOTRIVA ŞOBOLANULUI 
RATTUS NORVEGICUS
• Șobolanii mănâncă 20-30 de gr/zi de hrană 
  uscată împărţită în mai multe mese.
• E mai bine să existe locuri cu momeală consistentă
  (dacă e posibil mai mult de 100 de g.) căci mai
  mulţi şobolani trebuie să manânce din acel loc.
• Au o rază de acţiune mai mare decăt şoarecii.
• Este bine să plasaţi momeala la fiecare 
  4-15 metri.
• Atunci când au inceput să o consume mutaţi 
  momeala sau vasul.
• Folosirea unei capcane creează iniţial 
  neîncredere, dar mai apoi se obişnuiesc.
• Şobolanii fac găurile afară, astfel încât trebuie 
  să le găsiți intrarea intrarea
• Puneţi momeala înăuntrul găurilor, dar nu le 
  surpaţi pentru cel puţin 10 zile pentru a nu 
  provoca abandonul lor.
• De asemnea se poate pune și în afara lor  (pentru
  care cuburile parafinate pot fi o alegere corectă) 
  apetitul nu este factorul critic.
 

RATTUS RATTUS
ŞOBOLANUL NEGRU, 
ŞOARECELE DE 
MANSARDĂ

150 - 250 g
16-20 cm
18-25 cm
mici
este de culoare negră iar în 
zona abdomenului este de 
culoare deschisă
mari, cu puțin păr
până la 12 mm

Până la 28 de g pe zi în 
mai multe locuri

sapă găuri subterane între 
pereți în special în spații 
înalte, mansarde, hambare 
sau chiar copaci
de la 12 - 18 luni, pâna la 
maxim 4 ani

3 luni

3-7, maxim 8 pui
până la 6

ÎMPOTRIVA SOBOLANULUI 
RATUS RATUS
• Sunt adesea cel mai dificil de combătut.
• Pe căi suspendate, deci, e mult mai 
  dificil să alegeţi unde să poziţionaţi corect 
  punctele cu momeală.
• Trăiesc în interiorul clădirilor unde există 
  mai multe surse de hrănire dificil de separat 
  (apetitul devine factorul critic)
• Momeala trebuie plasată în mod special în
  locurile înalte.
• În cazul șobolanului negru este indicat să 
  preveniți infestarea
• Folosirea unei capcane creează iniţial
  neîncredere, dar mai apoi se obişnuiesc.
• Atunci când alte momeli nu funcţionează 
  soluţia este momeala sub formă de cremă.

12-25 g
6-9 cm
7-10 cm
mici
spinare neagră gri-pe este de culoare 
cenușie pe spinare iar in zona 
abdomenului este mai deschisă
aproape transparente
ca niște baghete de 3-6 mm

mănâncă puţin şi des 
până la 3 g pe zi în 
locuri foarte variate
în case, în crăpături, în 
cămări

de la 8 - 12 luni, până la 
maxim 2 ani
după 5 săptămâni

5-7  
până la 8

ÎMPOTRIVA ŞOARECELUI
• Şoarecii mănâncă 1-2 gr/zi împarţită 
  în mai multe mese.
• E mai bine să creaţi mai multe puncte 
  cu momeli cu gramaj redus decât mai 
  puţine puncte dar cu gramaj mai 
  consistent.
• Numărul limitat de puncte cu momeală 
  este prima cauză a insuccesului.
• Dacă este disponibilă hrana, ei se 
  mişcă chiar mai puţin de 2-3 metri.
• Folosirea unei capcane mici de hrană 
  le stimulează curiozitatea şi facilitează
  consumul (dar intră şi în cele ale 
  şobolanilor).
• Dacă există şoareci iar momeala nu 
  este atinsă mutarea ei în alt loc le 
   stimulează curiozitatea.
• Şoarecii se mişcă pe 3 nivele (daţi 
  o privire atât deasupra cât şi dedesubt).
• Momelile cele mai eficiente împotriva 
  țoarecilor sunt pasta, cerealele și 
  granulele.
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WARFARINA: Este primul anticoagulant introdus în comerţ însă 
uzul său e deja rar ca şi rodenticid dar e amplu folosit în medicină în terapiile 
anticoagulante.

CLOROFACINON: Anticoagulant cu doză multiplă din categoria 
indadionilor. Mai puţin toxic decât anticoagulanţii din generaţia succesivă pentru 
că se conservă mai puţin în corpul animalului. Prezintă deci riscuri minore de 
otrăvire secundară pentru fauna sălbatică.

BROMADIOLON: Cumarină de generaţia a doua eficace după doar 
două inghiţituri de momeală. Este principiul activ cel mai folosit în Europa. Este 
potrivit pentru dezinfectarea de toate muridele infectante.

DIFENACOUM: E în mod general eficace după doar două inghţituri 
de momeala. E un principiu activ cu o selectivitate între cele mai ridicate; rezultă 
a fi însă toxic asupra şoarecilor şi şobolanilor şi mai puţin asupra animalelor 
domestice.

BRODIFACOUM: Un foarte puternic anticoagulant. Slăbeşte, precum 
alte principii active anticoagulante, dar odată inghiţit are o capacitate de rezistenţă 
la degradare foarte mare, şi deci chiar şi o singură înghițitură este mortală asupra 
familiei muridelor rezistente la anticoagulanţii actualmente cunoscuţi. Cantitatea 
de momeală necesară pentru a obţine cu Brodifacoum doza letală, este foarte 
mică, şi corespunde cu mai puţin de 5% din consumul alimentar zilnic atât pentru 
şobolan cât şi pentru şoarece.

ANTICOAGULANŢII
Anticoagulanţii au fost cotitura fundamentală în lupta împotriva muridelor. Motivul succesului lor e 
legat de întârzierea prin care se manifestă acţiunea lor, absenţa unui gust specific, la dozajul extrem 
de mic la folosire şi de existenţa unui antidot specific. Anticoagulanții utilizati pentru producerea  
momelii rodenticide aparțin din punct de vedere chimic a doua categorii :cumarine și indandion.    
Mecanismul lor de acţiune e totuşi similar: acţionează la nivelul  ficatului ca antagonişti a vitaminei 
K interferându-se cu sinteza factorilor de coagulare a sângelui Vitamina K– dependenţi.
Toxicitatea diferită a moleculelor anticoagulante e legată în mod special de capacitatea lor diferită 
de a fi degradate metabolic şi îndepărtate odată cu fecalele sau urina. Acţiunea lor începe abia 
după 3 zile de la înghiţire, provocând hemoragie internă ce slăbeşte animalul. Slăbirea face ca 
animalul să-şi reducă activitatea sa şi să rămână mai mult în adăpostul său. Vitamina K1 este 
antidotul specific pentru toţi anticoagulanţii.

N.B. Rapiditatea acţiunii anticoagulanţilor e foarte variabilă de la un minim de 2/3 zile la un 
maxim de 12/15 zile. Depinde mult de condiţia fizică a subiectului, de cantitatea înghiţită şi 
de toxicitatea principiului activ.

PRINCIPII ACTIVE:
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Primele experimente din cadrul companiei VEBI cu momeli rodenticide au fost începute în 
anul 1964 sub îndrumarea doctorului Testa. Metodele sale de cercetare şi anii de studiu, acum 
patrimoniu al institutului Vebi, au dat companiei Know-how-ul ce permitea sa înfrunte noi provocări 
în domeniul deratizanţilor. Cercetarea neîntreruptă şi contactul strâns cu deratizatori profesionişti, 
ce îşi desfăşurau activitatea în diverse ţări, a adus la crearea a numeroase forme de momeală 
capabile să răspundă diferitelor situaţii. Toate formulele noi au fost testate cu scopul de a evalua 
eficacitatea lor şi pentru a cunoaşte atractivitatea. Testele au fost efectuate nu doar în laborator, 
ci îndeosebi pe teren, alegând ca ambientul să fie cât mai disparat, pentru că situaţiile diferite dau 
răspunsuri diferite. Laboratorul de analiză şi de cercetare este inima inovaţiilor şi al sistemului de 
control al calităţii. Personalul tehnic al companiei caută confirmarea rezultatelor în folosirea de 
către deratizatori profesionişti. 

Capsule parafinate
Este forma de momeală cea mai 
rezistentă la umiditate. Forma 
caracteristică cu găuri permite fixarea lor 
pe o bucată de sârmă, pot fi coborâte în 
canale de inspecţie ale reţelei canalizare, 
sau pe marginea apei. Pot fi fixate cu cuie 
pe perete sau pe pământ. 
Având o apetibilitate moderată, e forma 
cu cea mai mare selectivitate împotriva 
lui Rattus norvegicus mai presus de toate 
celelalte animale. Datorită formei sale 
specifice este ușor de consumat.

Granule
Momeală compusă din cereale şi alte 
componente alimentare foarte apetisante. 
Granulaţia îmbunătăţeşte eficacitatea
produsului diminuând risipirea lor. Forma  
fizică comprimată creşte stabilitatea 
produsului şi satisface necesitatea
muridelor de a ronțăi.

Grăunţe de momeală
Toate rozătoarele mănâncă seminţe de 
cereale. E eficace şi economic. 
Este potrivit pentru uzul intern şi extern 
în cadrul unei capcane sau înăuntrul unei 
găuri.
 Grăunţe de momeală 
din ovăz
Prezenţa ovăzului creşte apetibilitatea 
momelii.

cu semine de 
floarea 
soarelui

Pastă
Are o atractiviate mare și un uz practic de 
folosire rezolvând în totalitate problemele 
deratizării.
Formula şi conţinutul înalt de grăsimi au şi 
bune caracteristici de rezistenţă la umiditate.

Bucăţi de pastă
Se găsesc în pungulițe de hârtie de 
filtru ce fac ușoară poziționarea și 
fixarea acestora și arată când a început 
consumul. Pot fi uşor îndepărtate la 
terminarea tratamentului.

Pastă în tăviţe
Studiate pentru a conserva mai bine 
apetibilitatea până la momentul 
consumului. În locurile de otrăvire în 
siguranţă, forma lor face imposibilă 
transportarea lor şi deci împrăştierea 
lor în mediu.

Cremă
Foarte apetisantă şi uşor de aplicat
Produsul, mânjind părul şi labele, este 
inghitit înghiţit de rozătoare în timpul 
curăţirii naturale, pe care şobolanii şi 
şoarecii o fac. Înlocuieşte în folosinţă 
vechile pulberi trasante, totuşi fără a 
exista pericolul dispersării otrăvii prin 
intermediul curenţilor de aer din locurile 
de unde o contaminare generală poatefi 
extrem de periculoasă.

REZISTENŢA
LA AGENŢII ATMOSFERICI 
Momelile trebuie alese şi în funcţie de rezistenţa
lor la agenţii atmosferici

FORMĂ

Pastă

Tablete

Capsule parafinate

Amestec de 
fulgi cereale

Grăunţe

Grâu cu ovăz

Cremă

REZISTENŢĂ
LA UMIDITATE

REZISTENŢĂ
LA SCUFUNDARE

• • • • • • • •

• • 

• • • • • • • • • •

• 

• • • 

• • 

• • • • • • • • • 

• •

• • • • • • • • •

 

• 

• 

• • • • • 

APETIBILITATEA MOMELII
Trebuie precizat ca apetibilitatea momelii e un concept ce vine studiat în mod statistic. 
Depinde de disponibilitatea surselor de hrană alternative, de obiceiurile alimentare ale 
unei populaţii singulare, de presiunea demografică şi de comportamentul social.
TABEL INDICATIV CU PRIVIREA LA ATRACTIVITATEA MOMELII ÎN FUNCŢIE DE DIFERITE SPECII

FORMĂ

Pastă

Tablete

Capsule parafinate

Amestec de 
fulgi cereale

Grăunţe

Grâu cu ovăz

Cremă

ŞOARECE ȘOBOLAN 
DE CANAL

• • • • • • • • • •

• • • • • • • 

• • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • •   

• • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • •

• • • • • •  

• • 

• • • • • • • • • • 

• • • •   

• • • • • •  

• • • • • • • • • • 

ȘOBOLAN DE 
MANSARDĂ

ȘOBOLAN 
DE APĂ

• • • • • • • 

• • • • • 

• •

• • • • • • • • • •

• • • •

• • • • • • 

• • • • • • •  

• • • • • • • •

• • • • •

• •

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • • • •  

CÂINI PĂSĂRI

• • • • • • • •

• • • • • • 

• •

• • • • •

•  

•  

• • • • • • • •  

• 

• •

• • • • 

• • • • • • • •  

• • • • • • • •  

• 
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TOXICITATEA ACUTĂ A MOMELILOR
În tabel este raportată valoarea toxicităţii momelii pentru o singură înghiţitură. Valorile sunt exprimate in DL50 ce corespund 
cantităţii de momeală în grame, care se administează pe cale orală într-o singură înghiţitură, duce la moartea a 50% din grupul 
de subiecţi cu greutate medie. Valorile au fost calculate pornind de la date experimentale obţinute pe baza principilor activi puri.

DOZA LETALĂ PENTRU O SINGURĂ ÎNGHIŢITURĂ (DL50) 
Exprimată în grame de momeală pentru subiecţi de mărime medie

 POIDS MOYEN

Warfarin
0,025%

Clorophacinone
0,005%

Difenacoum
0,005%

Bromadiolone
0,005%

Brodifacoum
0,005%

Difetialone
0,0025%

Flocumafen
0,005%

Rat 250 g 186,0 102,5 9,0 5,6 1,3 5,6 1,3- 2,3

Souris 25 g 37,4 12,75 0,4 0,875 0,2 1,29 0,25-0,4

Animaux non ciblés 

Chien 15 Kg 1200-3000 / 15000 3000 DMT 45-1000 600 DMT 22-75

Chat 3 Kg 72-480 6000 1500 DMT 1500 1920 600

Lapin 3 Kg 9600 3000 120 60 17,4 90 42

Porc 70 Kg 280 - 4200 700-2800 <2800 84000

Chèvre 50 Kg 100000 25000 5000

Poulet 1,5 Kg 4800 1500 180-480 30-300 <60 3000

                                            *Données indisponibles               DMT = dose maximale tolérée

TOXICITATEA CRONICĂ A MOMELII
Toxicitatea unui principiu activ este în mod considerabil crescută dacă înghiţitura devine repetată pe mai multe zile. In acest caz diferenta 
de toxicitate dintre diferitii anticoagulati este considerabil mai mica, cu conditia ca subiectul sa nu fi dobandit rezistenta la produs.
DOZA LETALĂ PENTRU MULTIPLE ÎNGHŢITURI (DL50) 
Exprimată în grame de momeală administrată pe 5 zile consecutiv pe subiecţi de mărime medie.

 POIDS MOYEN

Warfarin
0,025%

Clorophacinone Difenacoum
0,005%

Bromadiolone
0,005%

Brodifacoum
0,005%

Rat 250 g 0,44 g 0,80 g 0,44 g 0,35 g 0,30 g

Souris 25 g * * 0,04 g * 0,02 g

                                             *Données indisponibles

TIPURI DE FORME

CULTURA MOMELII

Warfarin Clorofacinon Difenacoum Bromadiolon Brodifacoum Difetialon Flocumafen
GREUTATEA MEDIE

*Date nedisponibile – DMT= doza maximă tolerată

Şobolan

Şoarece

Câine

Animale non ţintă

Pisică

Iepure
Porc

Oaie

Pui

Difenacoum Bromadiolon Brodifacoum
GREUTATEA MEDIE

*Date nedisponibile 

Şobolan

Şoarece
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Avantaje
• Atractivitate maximă mulțumită ingredientelor 
  specifice de înaltă calitate selectate special 
  pentru șoareci (mus musculus) și șobolani 
  (rattus rattus, rattus norvegicus)
• Consistență perfectă care asigură atractivitate
  maximă
• Grăsimile selectate din compoziția momelii îi 
  mențin aroma și suscită interesul rozătoarelor,
  sporind concomitent rezistența acesteia la 
  umiditate.
• Momeala garantează controlul infestării pentru
  circa 3-4 săptămâni, atât în spațiile interioare
  cât și în cele exterioare.

Utilizare
• Atât în spații interioare cât și exterioare.
• Recomandată mai ales în cazul infestărilor 
  care au ca obiect alimentele, datorită capacității 
  sale extraordinare de a suscita interesul 
  rozătoarelor în comparație cu alte produse.
• Se recomandă utilizarea stației de intoxicare
  în spațiile exterioare, pentru a asigura o 
  protecție mai bună și o rezistență în timp a
  produsului.

MOMEALĂ DIN PASTĂ AROMATĂ
Înfășurate în hârtie de filtru, 
sunt ușor de poziționat și permit 
verificarea începerii consumului. 
Pot fi ușor îndepărtate la terminarea 
tratamentului. Formula are un conținut 
ridicat de grăsimi iar învelișul de hârtie 
ușurează și simplifică operațiunile 
de poziționare. Ingestia unei singure 
doze este suficientă în combaterea 
rozătoarelor. Apetabilitatea 
extraordinară care o exercită asupra 
rozătoarelor asigură un control 
simplu al infestării. În prezența 
altor mâncăruri, s-a demonstrat că 
rozătoarele preferă momeala pe bază 
de aluat. Vebi a fost una dintre primele 
companii din lume care a dezvoltat 
această formulă. Din punct de vedere 
al formulei, poate fi considerată cea 
mai completă momeală.

RODENTICIDE RODENTICIDE RO DENTICIDE RODENTICIDE RODE

VEBITOX BROMA 
PASTA
200 gr

cod. 65120

VEBITOX BROMA 
PASTA 
5 kg

10 11

BROMADIOLONE 0,005%

PENTRU
UZ PROFESIONAL

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

Avantaje
• Formulă cu selectivitate îmbunătățită în ceea
  ce privește rattus norvegicus în comparație
  cu alte animale.
• Cea mai stabilă formulă de pe piață, rezistență 
  mare la apă, umiditate și alte condiții de mediu
  speciale.
• Forma specifică facilitează consumarea
  momelii.
• Ușor de montat pe perete sau la sol cu ajutorul
  cuielor și imersie simplă în apa din fosele de
  colectare cu ajutorul unui fir de sârmă .
• Parafina protejează produsul împotriva apei, 
  a mucegaiurilor, bacteriilor și insectelor.

Utilizare
• Recomandat în special în spații exterioare 
  cu umiditate ridicată.

MOMEALĂ SUB FORMĂ 
DE BLOC PARAFINAT
Conține Bromadiolon, cel mai folosit 
anticoagulant în lupta împotriva 
șoarecilor și șobolanilor. 
Se prezintă sub formă de cuburi 
parafinate de 20 g, foarte rezistente la 
umezeală. Ușor de aplicat și poziționat 
chiar și în locurile greu accesibile. 
Ușor de îndepărtat după terminarea 
tratamentului. 
Recomandat în special în spații 
exterioare cu umiditate ridicată.

BROMADIOLONE 0,005%

VEBITOX BROMA 
BLOCK
200 gr

cod.  65108

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

PASTĂ BLOC

VEBITOX BROMA 
PASTA
400 gr

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

VEBITOX BROMA 
BLOCK 
5 kg

PENTRU
UZ PROFESIONAL



Avantaje
• Forma granulată sporește eficiența produsului 
  și reduce pierderile. 
• Forma fizică comprimată îmbunătățește
  stabilitatea produsului și satisface nevoia 
  șoarecilor, șoarecilor de câmp și șobolanilor 
  de a ronțăi.
 

MOMEALĂ GRANULE
Momeală realizată din cereale și
alte alimente care suscită interesul
rozătoarelor.
Procedeul de granulare îmbunătățește
eficacitatea produsului și reduce
pierderile. 
Forma fizică comprimată
mărește stabilitatea produsului și
satisface nevoia rozătorului de a
ronțăi.

RODENTICIDE RODENTICIDE RO DENTICIDE RODENTICIDE RODE

VEBITOX BROMA 
GRANULE
200 gr

12

BROMADIOLONE 0,005%

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

Avantaje
• Formula din semnințe/cereale este deosebit
  atractivă pentru orice tip de șoareci și șobolani. 
• Conținutul de ovăz îmbunătățește savoarea 
  momelii.
• Soluția perfectă pentru șoarecele de Câmp.

MOMEALĂ DIN CEREALE
Toate rozătoarele consumă cereale.
Este o soluție eficientă și economică,
care poate fi folosită în spații interioare
sau exterioare cu ajutorul dozatoarelor
sau direct în găurile făcute de șoareci.
Momeală din cereale cu făină de ovăz.
Făina de ovăz îmbunătățește
savoarea momelii

BROMADIOLONE 0,005%

GRANULE GRAU

VEBITOX BROMA 
GRAU
100 gr

cod. 65111

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

VEBITOX BROMA 
GRAU
250 gr

cod. 65112

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI
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VEBITOX BROMA 
GRANULE
400 gr

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

VEBITOX BROMA 
GRANULE
5 kg

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI



Avantaje
• Atractivitate maximă mulțumită ingredientelor specifice de înaltă 
  calitate selectate special pentru șoareci (mus musculus) și 
  șobolani (rattus rattus, rattus norvegicus)
• Consistență perfectă care asigură atractivitate maximă 
• Grăsimile selectate din compoziția momelii îi mențin aroma și 
  suscită interesul rozătoarelor, sporind concomitent rezistența 
  acesteia la umiditate.
• Momeala garantează controlul infestării pentru circa 
  3-4 săptămâni, atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare.

MOMEALĂ DIN PASTĂ AROMATĂ
Se prezintă sub formă de pastă 
având in compoziție grăsimi organice, 
ambalată în plicuri individuale de 
aproximativ 12.5 g, deosebit de 
atractivă pentru șoareci și șobolani 
de orice tip. Înfășurate în hârtie de 
filtru, sunt ușor de poziționat și permit 
verificarea începerii consumului. 
Pot fi ușor îndepărtate la terminarea 
tratamentului. Formula are un conținut 
ridicat de grăsimi iar învelișul de hârtie 
ușurează și simplifică operațiunile 
de poziționare. Apetabilitatea 
extraordinară care o exercită asupra 
rozătoarelor asigură un control 
simplu al infestării. În prezența 
altor mâncăruri, s-a demonstrat că 
rozătoarele preferă momeala pe bază 
de aluat. Vebi a fost una dintre primele 
companii din lume care a dezvoltat 
această formulă. Din punct de vedere 
al formulei, poate fi considerată cea 
mai completă momeală.

RODENTICIDE RODENTICIDE RO DENTICIDE RODENTICIDE RODE

VEBITOX FACOUM 
PASTA 
100 gr

cod. 65103

BRODIFACOUM 0,005%

VEBITOX FACOUM 
PASTA 
250 gr

cod. 65104

VEBITOX FACOUM 
PASTA 
500 gr

cod. 65105

VEBITOX FACOUM 
PASTA 
10 kg

cod. 65106

Utilizare
• Atât în spații interioare cât și exterioare.
• Recomandată mai ales în cazul infestărilor care au ca obiect alimentele, datorită capacității sale extraordinare de a suscita 
  interesul rozătoarelor în comparație cu alte produse.
• Se recomandă utilizarea stației de intoxicare în spațiile exterioare, pentru a asigura o protecție mai bună și o rezistență în timp 
  a produsului
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UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

UTILIZATORI
PROFESIONALI

PASTĂ PASTĂ 
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RODENTICIDE RODENTICIDE RO DENTICIDE RODENTICIDE RODE

Avantaje
• Formulă cu selectivitate îmbunătățită în ceea ce privește rattus norvegicus în comparație cu alte animale.
• Cea mai stabilă formulă de pe piață, rezistență mare la apă, umiditate și alte condiții de mediu speciale.
• Forma specifică a produsului facilitează consumarea momelii.
• Ușor de montat pe perete sau la sol cu ajutorul cuielor și imersie simplă în apa din fosele de colectare cu ajutorul unui fir de sârmă.
• Parafina protejează produsul împotriva apei, a mucegaiurilor, bacteriilor și insectelor.

Utilizare
Recomandat în special în spații exterioare cu umiditate ridicată.

MOMEALĂ SUB FORMĂ DE BLOC 
PARAFINAT
Cuburile parafinate de 20 g oferă un 
grad maxim de rezistență la condiții de 
mediu variate, menținându-și savoarea 
în timp. Ușor de aplicat și fixat, ușor 
de îndepărtat după folosire datorită 
formei. Este considerată cea mai 
stabilă formulă motiv pentru care este 
recomandată mai ales în medii umede 
sau cu umiditate ridicată.

BRODIFACOUM 0,005%

BRODIFACOUM 0,005%

VEBITOX FACOUM 
GRANULE 
200 gr

VEBITOX FACOUM 
BLOCK 
250 gr

cod. 40108

Avantaje
• Se poate folosii atât în spațiile interioare cât și exterioare;
• Se poate folosi în toate situațiile, cu excepția zonelor cu umiditate ridicată;
• Se recomandă utilizarea stației de intoxicare în spațiile exterioare.

MOMEALĂ GRANULE
Momeală din cereale cu făină de ovăz. 
Făina de ovăz îmbunătățește 
savoarea momelii.

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

UTILIZATORI
NON-PROFESIONALI

GRANULE

BLOC



STAȚIE DE INTOXICARE NR. 2

CARACTERISTICI:
• Accesibilă doar șoarecilor și șobolanilor.
• Prevăzută cu cheie antiintruziune.
• Poate fi reparată.
• Mai mult respect pentru mediul înconjurător, deoarece momeala nu este
  dispersată.
• Cel mai sigur sistem de exterminare a șobolanilor.
• Conformitate HACCP.
• Sistem de protecție impotriva ingestiei accidentale din partea copiilor,  
  animalelor de companie și animalelor sălbatice.

DIMENSIUNI:
Lungime: 25,0 cm
Lățime     11,5 cm
Înălțime     8,0 cm

cod. 01240

STAȚII DE INTOXICARE STAȚII DE IN TOXICARE STAȚII DE INTOXICARE

VEBICOLLA

Vebicolla este un adeziv dens și lipicios non-toxic, neinflamabil, inodor și incolor care iși 
păstrează calitățile timp indelungat indiferent de condițiile de mediu și este ușor de folosit. 
Se aplica în strat de 3-4 mm pe un suport rigid (carton, lemn, pvc) cu o suprafață de minim 
20x20 cm. Stratul de lipici se uniformizează singur. 
Tub de 135g

cod. 00880

NON - TOXIC
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Lipici pentru șoareci non-toxic, incolor, inodor folosit pentru o ușoară 
capturare a șoarecilor și insectelor.

KAPTA COLLA 

Kaptacolla este un adeziv dens și lipicios non-toxic, neinflamabil, inodor și incolor care iși 
păstrează calitățile timp indelungat indiferent de condițiile de mediu și este ușor de folosit. 
Se aplica în strat de 3-4 mm pe un suport rigid (carton, lemn, pvc) cu o suprafață de minim 
20x20 cm. Stratul de lipici se uniformizează singur.
Tub de 135g

Lipici pentru șoareci non-toxic, incolor, inodor folosit pentru o ușoară 
capturare a șoarecilor și insectelor.

CAPCANE CU ADEZIV VEBICOLLA

Stație de intoxicare cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

STAȚIE DE INTOXICARE NR. 1 cod. 01162

CARACTERISTICI:
• Stație de intoxicare pentru șoareci și șobolani.
• Uz interior (magazine / birouri / restaurante / locuințe / ferme...)
• Uz exterior (grădini / zone urbane / fabrici / gropi de gunoi...)
• Echipată cu un sistem de închidere cu cheie, este practic inviolabilă.
• Conector special pentru fixarea la perete.

DIMENSIUNI:
Lungime: 22,0 cm
Lățime     16,0 cm
Înălțime     8,5 cm

Stație de intoxicare cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

PRATICO- STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOARECI cod. 00915

CARACTERISTICI:
• Din material plastic turnat.
• Prevăzut cu compartiment lateral de hrănire pentru amplasarea.
• Închizătoare de siguranță

DIMENSIUNI:
Lungime: 11,5 cm
Lățime       9,0 cm
Înălțime     3,8 cm

Stație de intoxicare pentru amplasarea raticidelor.

PRATICO- STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOBOLANI

CARACTERISTICI:
• Din material plastic turnat.
• Poate fi dotată cu tije metalice pentru cuburile parafinate sau cu tăvi speciale
  din plastic.
• Închizătoare de siguranță.

DIMENSIUNI:
Lungime:    25 cm
Lățime     17,2 cm
Înălțime     8,4 cm

cod. 00921
Stație de intoxicare pentru amplasarea raticidelor.

URBANO - STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOBOLANI

CARACTERISTICI:
• Stație de intoxicare pentru șoareci și șobolani.
• Uz exterior (grădini / zone urbane / fabrici / gropi de gunoi...)
• Echipată cu un sistem de închidere cu cheie, este practic inviolabilă.
• Conector special pentru fixarea la perete.

DIMENSIUNI:
Lungime: 40,5 cm
Lățime       7,8 cm
Înălțime     9,0 cm

cod. 00869
Stație de intoxicare din metal galvanizat cu cheie pentru amplasarea raticidelor.

PETI - STAȚIE DE INTOXICARE PENTRU ȘOARECI

CARACTERISTICI:
• Din material plastic dur 
• Poate fi dotată cu tije metalice pentru cuburile parafinate sau cu tăvi speciale
  din plastic .
• Închizătoare de siguranță cu cheie.

DIMENSIUNI:
Lungime: 12,5 cm
Lățime:      9,5 cm
Înălțime:    4,3 cm

cod. 00928
Stație de intoxicare cu cheie pentru amplasarea raticidelor.
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cod. 00938

NON - TOXIC



PREZINTĂ URMĂTOARELE CARACTERISTICI
reduce frecvența tratamentelor

nu are efect iritant și coroziv
inodor
incolor

bună dispersabilitate în apă
nu obturează pulverizatoarele

ACȚIUNE INSTANTANEE
ACȚIUNE INSECTICIDĂ DE IMPACT ȘI EFECT REPELENT

În cazul insecticidului Draker, tetrametrina și piperonil butoxidul sunt compuși 
liberi cu disponibilitate imediată. Efectul inițial este distructiv, de îndepărtare 

și repelent, cu acțiune foarte rapidă și vizibilă. 
Insecticidul Draker elimină și îndepărtează imediat insectele din zona de aplicare.

MICROCAPSULE
CIPERMETRINA ȘI O PARTE DIN PIPERONIL BUTOXID SE GĂSESC ÎN MICROCAPSULE, ADICĂ SUNT ACOPERITE DE UN 
FILM SUBȚIRE ȘI POROS DE POLIMER, CARE ARE URMĂTOARELE EFECTE:

Draker®

DINAMICA FRACȚIUNILOR LIBERE ȘI 
MICROÎNCAPSULATE 

Cantitatea 
de substanțe 
active 
disponibile 

Dinamica fracțiunilor libere și microîncapsulate 

Limita de sensibilitate 
a insectei 

Tetrametrina liberă  
 Cipermetrina încapsulată

Zile după 
tratament 

Persistența 
biologică

Doza de 
substanță 
activă 
necesară
pentru 
omorârea 
insectei 

1 2 4 10 6030

▲

▲

▲

Tetrametrina liberă 

▲

Cipermetrina încapsulată
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TEHNOLOGIE DE MICROÎNCAPSU LARE TEHNOLOGIE DE MICROÎNC

Cipermetrina conținută în microcapsule este protejată împotriva degradării.

Membrana semipermeabilă care acoperă microcapsulele împiedică eliberarea 
substanței active atâta timp cât acestea se află în apă. Microcapsulele Draker devin active 
doar după ce soluția a fost pulverizată pe suprafața tratată. După pulverizare, apa se 
evaporă și substanța activă va fi eliberată gradual.

Microcapsulele își micșorează volumul până la eliberarea completă 
a substanțelor active.

DUBLĂ ACȚIUNE
Draker este un insecticid cu adevărat inovator, compus dintr-o fracțiune liberă și 

o fracțiune microîncapsulată, ce conferă insecticidului următoarele calități:

1

2
acțiune rapidă, efect repelent

efect non-repelent și acțiune insecticidă de lungă durată

FO
RM

ULE MICROÎNCAPSULATE



• Eficacitatea și efectul rezidual al 
insecticidelor în emulsie pot fi reduse 
drastic în funcție de tipul de suprafață 
pe care sunt aplicate. Suprafețele 
poroase și absorbante vor reduce 
substanțial disponibilitatea substanțelor 
active. Insecticidul Draker este afectat 
într-o măsură mai mică de suprafața de 
aplicare, deoarece microcapsulele nu 
sunt absorbite de aceasta.
• Microcapsulele protejează substanțele 
active împotriva luminii, umidității 
și a temperaturilor ridicate, sporind 
eficacitatea produsului chiar și în 
condiții dificile așa cum se întâmplă 
adeseori, de exemplu atunci când 
este aplicat în câmp deschis sau pe 
suprafețe cu temperatură ridicată, 
umede sau uleioase.
• Rezultatele testelor arată că 
insecticidul Draker își poate păstra 
eficacitatea timp de până la 2 luni, chiar 
și atunci când este aplicat pe suprafețe 
poroase.
INODOR, INCOLOR, NU PĂTEAZĂ 
ȘI NU ARE ACȚIUNE COROZIVĂ 
Insecticidul Draker nu conține solvenți, 
este pe bază de apă, nu are miros, nu 
pătează și nu are acțiune corozivă.

Draker 10.2®

INSECTE TÂRÂTOARE
FURNICI, COLEOPTERE: pe lângă efectul său imediat, Draker are și o acțiune indirectă deoarece 
insectele transportă microcapsulele în propriile cuiburi și adăposturi.
PURICI, CĂPUȘE, GÂNDACI ȘI PLOȘNIȚE DE PAT indicat pentru aplicarea în locuințe, adăposturi 
pentru animale, grajduri, grădini, gazoane și alte zone frecventate de animale infestate.
PĂIANJENI: tratamentul are un efect de lungă durată împotriva păianjenilor în zonele de aplicare.
PEȘTIȘORUL ARGINTIU, ACARIENI DE PRAF, INFESTĂRI PARAZITARE OCAZIONALE: aceste 
insecte se hrănesc cu praf și fragmente de materie organică care în amestec cu microcapsulele 
vor acționa prin ingerare.

INSECTE ZBURĂTOARE
ȚÂNȚARI: Draker nu este fitotoxic și este foarte eficient pentru tratamentul gardurilor vii, a peluzelor, 
a adăposturilor, locurilor de aterizare și repaus a insectelor.
MUȘTE: Ideal pentru tratamentul suprafețelor de aterizare și repaus.
VIESPI: Foarte indicat pentru tratarea cuiburilor.
INSECTE CARE INFESTEAZĂ ALIMENTELE: Ideal pentru tratamentul suprafețelor de aterizare 
și repaus din depozite.

Compoziție
Cipermetrină             10 g
Tetrametrină                2 g
Piperonil butoxid        10 g
Apă și substanțe complementare în 
cantitatea necesară pentru 100 g produs
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INSECTICID SPECTRU LARG DE ACȚIUNE
DOZAJ 
MUȘTE:
100-300 ml de soluție insecticidă 
la 10 litri de apă.
10 litri de soluție preparată sunt 
suficienți pentru tratarea unei 
suprafețe de 150-200 mp, în 
funcție de porozitate suprafețelor.

ALTE INSECTE:
50-200 ml de soluție insecticidă la 
10 litri de apă.
10 litri de soluție preparată sunt 
suficienți pentru tratarea unei 
suprafețe de 150-200 mp, în 
funcție de porozitate suprafețelor.

DRAKER 10.2
300 ml

FO
RM

ULE MICROÎNCAPSULATE

Insecticid concentrat microîncapsulat.
Efect rezidual de lungă durată pe 
orice suprafață.

DRAKER RTU este un insecticid 
lichid microîncapsulat gata de 
utilizare, cu efect îndelungat și 
spectru larg de acțiune.

Insecticid lichid microîncapsulat 
gata de utilizare.

Compoziție
Cipermetrină               0,30 g
Tetrametrină                0,06 g
Piperonil butoxid          0,30 g
co-formulanți   q.s.p 100,00 g

DRAKER RTU 
400 ml

MOD DE ACȚIUNE
• Acțiunea inițială a insecticidului Draker
  este asigurată de substanțele active 
  libere. Efectul se produce insectele
  prezintă simptome de intoxicare după
  câteva minute, prin pierderea coordonării 
  și a capacității de zbor sau de târâre.
• Insectele tind să părăsească zonele 
  tratate și propriile cuiburi.
• Microcapsulele cu Cipermetrină nu au
  efect repelent, astfel încât, atunci când 
  insectele se deplasează prin zona 
  tratată, microcapsulele se vor atașa
  de picioarele, corpul, antenele și perii 
  acestora. 
  Substanța activă va fi absorbită lent 
  prin contact direct cu cuticula insectelor.
• Insectele se întorc la cuiburi sau 
  adăposturi și microcapsulele vor 
  fi transferate de la o insectă la alta 
  prin simplul contact fizic, astfel încât 
  insecticidul va avea efect și asupra 
  insectelor care nu au avut contact
  direct cu zona tratată.
• Microcapsulele de dimensiuni reduse
  se amestecă cu praf și alte materii
  organice prezente în zona respectivă
  și vor fi ingerate de către insecte,
  provocând moartea acestora.

SPECTRU DE COMBATERE UTILIZARE OBSERVAȚII

GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE, 
FURNICI, MUȘTE, ȚÂNȚARI, 
MOLII, CĂRĂBUȘI, DIPTERE, 

ACARIENI DE PRAF ȘI INSECTE
ÎN GENERAL

Pentru uz domestic. 
Recomandat pentru cuștile câinilor 

și pisicilor.

efect insecticid de impact
 • • • • •

efect insecticid rezidual
 • • • • •

A se aplica în crăpături, fisuri și pe 
suprafețele de tranzit și staționare a insectelor. 

A se agita bine înainte de folosire.

Draker RTU ®

FO
RM

ULE MICROÎNCAPSULATE

Utilizare
Locuințe, depozite, hoteluri, școli, spitale, clădiri publice, industrie alimentară, 
transport în comun, grajduri, garduri vii și peluze.

DRAKER 10.2 
15 ml

DRAKER 10.2
1 lt
cod. 65116

cod. 65117

DRAKER 10.2 
100 ml
cod. 65124

cod. 65123

cod. 65125

DRAKER 10.2 
50 ml
cod. 65118

100 x 15ml



Jetul de soluție insecticidă ajunge 
la 4 metri distanță.

DURACID VIESPI 
750 ml

Compoziție
Cipermetrină 40/60    0,125 g
Tetrametrină                0,25 g
Piperonil butoxid          1,25 g

Formulă în soluție apoasă în cantitate
suficientă pentru 100 g

INSECTICID INSECTICID INSECTICID INSECTICID INSECTICID INSECT

Duracid EC

DURACID 
GÂNDACI DE 
BUCĂTĂRIE 
ȘI FURNICI
500 ml

Acțiune insecticidă, reziduală și 
repelentă puternică și eficientă. 
Eficient împotriva insectelor târâtoare 
și zburătoare.
Pulverizat în spații închise și pe 
suprafețe, garantează mai multe 
ore de protecție împotriva insectelor 
vizate. Recomandat pentru locuințe, 
spații domestice, pervazuri, uși, 
terase, etc.

Insecticid aerosol gata pentru a fi folosit pentru 
combaterea insectelor, gândacilor de bucătărie, furnici, 
muște și țânțari.

Compoziție
Cipermetrină 40/60    0,125 g
Tetrametrină                0,25 g
Piperonil butoxid          1,25 g

Formulă în soluție apoasă în cantitate
suficientă pentru 100 g

Duracid EC
GÂNDACI DE 
BUCĂTĂRIE ȘI 
FURNICI

Insecticid aerosol gata de utilizare pentru combaterea unei 
game largi de insecte, foarte eficient împotriva viespilor, 
fiind prevăzut cu aplicator special care facilitează tratarea 
obiectivului dorit. 

GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE, FURNICI, 
MUȘTE, CĂPUȘE, PLOȘNIȚE, 
CĂRĂBUȘI, ȚÂNȚARI, MOLII, 

ACARIENI DE PRAF 
ȘI ALTE INSECTE

Pentru uz domestic și civil

efect insecticid de impact
 • • • • 

efect insecticid rezidual
 • •  

A se aplica în crăpături, fisuri și pe 
suprafețele de tranzit a insectelor.

GÂNDACI DE BUCĂTĂRIE, FURNICI, 
MUȘTE, CĂPUȘE, PLOȘNIȚE, 
CĂRĂBUȘI, ȚÂNȚARI, MOLII, 

ACARIENI DE PRAF 
ȘI ALTE INSECTE

Pentru uz domestic și civil

efect insecticid de impact
 • • • • •

efect insecticid rezidual
 • • • • 

A se aplica în crăpături, fisuri și pe 
suprafețele de tranzit a insectelor.

VIESPI 

24 25

cod. 00582

cod. 00581

SPECTRU DE COMBATERE UTILIZARE OBSERVAȚIISPECTRU DE COMBATERE UTILIZARE OBSERVAȚII
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INSECTICID INSECTICID INSECTICID

DURACID PRAF
200 gr

Duracid Praf
DURACID PRAF este un insecticid 
sub formă de praf recomandat 
pentru combaterea furnicilor, 
gândacilor de bucătărie, acarienilor, 
păduchilor, puricilor, acarienilor de 
praf, peștișorului argintiu, insectelor 
isopode și muștelor.
Produsul se caracterizează prin 
acțiune insecticidă deosebit 
de puternică și efect rezidual 
îndelungat, care va proteja zona 
tratată de infestații ulterioare.

Compoziție
Cipermetrină 0,6 g
Benzoat de denatoniu 0,001 g

Co-formulanti până la 100 g

Insecticid piretroid sub formă de pudră gata 
pentru a fi folosit, cu un grad ridicat de combatere 
și efect de remanență.

ACȚIONEAZĂ PRIN 
CONTACT DIRECT 

DURACID FURNICI este o 
momeală insecticidă granulară cu 
conținut de zahăr, cu o formulă 
specială împotriva furnicilor. 
Produsul se caracterizează prin 
acțiune insecticidă deosebit 
de puternică și efect rezidual 
îndelungat, care va proteja zona 
tratată de infestații ulterioare.

Compoziție
Cipermetrină                  0,600 g
Benzoat de denatoniu   0,001 g

Co-formulanti până la 100 g

Insecticid piretroid granular gata pentru a fi folosit, 
cu efect de lungă durată și acțiune insecticidă.

DURACID FURNICI
150 gr

Duracid Furnici

Utilizare
DURACID FURNICI este recomandat pentru spații interioare și exterioare, 
la tratarea locuințelor (bucătării, beciuri, pervazuri, trotuare, etc.) și a grădinilor, 
spațiilor adiacente clădirilor împotriva cuiburilor de furnici vizibile la suprafață sau 
ascunse sub vegetație, zonelor adiacente locuinței sau spațiilor publice, 
cu scopul de a crea o barieră protectivă.

VEBICOLLA CAPCANĂ PENTRU 
MUȘTE rezolvă problema muștelor 
într-un mod total ecologic și natural, 
datorită formulei sale fără aditivi 
chimici.

Capcană cu lipici non toxică.

POLIBUTENĂ MIXTĂ 
ȘI POLIBUTENĂ FĂRĂ 
ADITIVI CHIMICI

CAPCANE ECOLOGICE CU ADEZIV
Vebicolla CAPCANĂ PENTRU MUȘTE

DURACID FURNICI
100 gr
cod. 65119 cod. 65115

cod. 65115

VEBICOLLA CAPCANĂ PENTRU MUȘTE
6 bucati
cod. 00939

MOMELI INSECTICIDE 
MICROGRANULARE 
CU ZAHĂR PENTRU 
FURNICI 

AEDEX
10x2 gr cod. 01126
10x5 gr cod. 01127

Aedex
AEDEX este un larvicid sub formă 
de comprimate efervescente. 
Este deosebit de eficient împotriva 
tuturor speciilor de țânțari (inclusiv 
țânțarul tigru). Aedex acționează 
prin contact și ingestie, imitând 
efectul hormonului juvenil care 
inhibă transformarea larvei în stadiul 
adult. Dacă este folosit corect 
și în momentul potrivit, prezintă 
o anumită selectivitate față de 
prădători și hiperparaziți; este relativ 
inofensiv pentru celelalte specii de 
animale.

Compoziție
S-Metopren pur              0,500 g
Benzoat de denatoniu    0,001 g

Co-formulanti până la  100 g

Larvicid împotriva țânțarilor sub formă de 
comprimate efervescente

Instrucțiuni de folosire
Datorită formulei sale speciale sub formă de comprimate, Aedex este un produs 
sigur și ușor de utilizat. În lupta împotriva tuturor tipurilor de țânțari, este suficient a 
se distribui comprimatele în zonele în care se dezvoltă larvele, adică ape reziduale 
din tomberoane, fântâni, anvelope uzate, fose septice, guri de canal, guri de 
aerisire, epuratoare, fose de epurare, ape stătătoare cu suprafață redusă, gropi, 
bălți, canale și în general locurile în care se acumulează ape, etc.

DOZAJ :
În funcție de încărcătura organică din ape, dozajele 
recomandate sunt:
Pentru ape limpezi: 
1 comprimat de 2 g la 1000/2000 l.
Pentru ape cu încărcătură organică puternică: 
1 comprimat de 2 g la 500/1000 l.
Pentru spații închise cu încărcătură organică 
puternică precum tomberoanele: 
1 comprimat de 2 g la 40 l.

A se aplica tratamentul în mod regulat din luna martie 
până în luna octombrie în zonele în care pot fi prezente 
larvele. A se repeta tratamentul la interval de 2-4 
săptămâni în funcție de temperatura ambientală și nivelul 
de puritate al apei, precum și în caz de ploaie persistentă.



REPELENȚI  REPELENȚI  REPELENȚI

Repelent lichid pe bază de uleiuri 
esențiale cu miros neplăcut pentru 
câini și pisici. Inofensiv pentru 
oameni și animale. Nu deteriorează
suprafețele de aplicare.Schimbă 
în timp scurt obiceiurile proaste 
ale câinilor și pisicilor. Elimină 
obiceiul de a urina pentru marcarea 
teritoriului.

FORMULĂ
Spray

Repelent cu acțiune îndelungată. Spray

REPELENT PENTRU MISTREȚI ȘI ALTE ANIMALE SĂLBATICE
4 kg

REPELENT PENTRU  
CÂINI ȘI PISICI
750 ml

REPELENT PENTRU  
CÂINI ȘI PISICI
1 kg

REPELENT PENTRU PORUMBEI
750 ml

REPELENT 
PENTRU  
REPTILE
750 ml

REPELENT 
PENTRU  
REPTILE 
1 lt

REPELENT PENTRU 
CÂINI ȘI PISICI

Spray negazos pentru folosirea pe 
balcoane, terase, etc.

FORMULĂ
Spray negazos

REPELENT PENTRU 
PORUMBEI

Menține la distanță mistreții, porcii 
spinoși și copitatele în general de 
drumuri publice, parcuri, grădini.

REPELENT PENTRU 
MISTREȚI ȘI 
ALTE ANIMALE 
SĂLBATICE

Granule pe bază de esențe naturale 
cu miros neplăcut pentru reptile 
precum șerpi, șopârle, etc.

REPELENT PENTRU
REPTILE

Produs natural sub formă de 
granule, ușor de aplicat și folosit 
pentru îndepărtarea cârtițelor din 
zona terenurilor și a grădinilor. 
Împrăștiați produsul uniform o 
dată pe lună pe întreaga suprafață 
destinată tratamentului.
INTRODUCEȚI 4-5 CAPACE 
DE PRODUS ÎN INTERIORUL 
GALERIILOR ȘI ÎN PUNCTELE DE 
ACCES.

REPELENT PENTRU
CÂRTIȚE

28 29

REPELENT CÂRTIȚE SUB FORMĂ DE GEL
1 lt

Amestec de uleiuri esențiale sub 
formă de gel, proiectat special 
pentru îndepărtarea cârtițelor 
și nutriilor pe căi naturale. 
Recomandat în mod special pentru 
terenuri cu umiditate ridicată. Ideal 
pentru terenuri cultivate, peluze, 
culturi de flori și grădini, cu acțiune 
protectivă de mai multe zile.

REPELENT PENTRU 
CÂRTIȚE SUB 
FORMĂ DE GEL

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Deschideți capacul și răsturnați produsul în tunelele 
și în găurile de acces vizate.cu scopul de a crea o 
barieră protectivă.

REPELENT FUMIGEN 
27 gr

Fog Go Away combină uleiul de castor 
natural cu un vaporizator, pentru 
tratarea eficientă a galeriilor de cârtiță, 
fiind în același timp un repelent activ 
împotriva insectelor dăunătoare (viespi) 
și animalelor sălbatice. Uleiul de castor 
formează o barieră fizică pe suprafața 
tratată a galeriilor, afectând sursele de 
hrană ale cârtițelor, determinându-le 
astfel să părăsească zona în căutarea 
unor noi surse de hrană.

REPELENT 
FUMIGEN

Vapori repelenți pe bază 
de compuși naturali.

cod. 65114 cod. 65113

REPELENT PENTRU  
CÂINI ȘI PISICI
750 ml
cod. 00839 cod. 00840 cod. 01023

cod. 00721

cod. 01235

REPELENT PENTRU 
CÂRTIȚE
1 lt
cod. 00720

cod. 01379

cod. 01236

REPELENT PENTRU 
CÂRTIȚE
250 ml

REPELENT PENTRU 
CÂRTIȚE
500 ml



Vebi Istituto Biochimico srl - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco - Padova - Italy
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263 - www.vebiexport.com
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S.C. FLOVY PROD-COM S.R.L.
Cluj-Napoca, Romania  

Tel/Fax 0264/274118  Tel: 0745/191328 
office@vebiromania.ro
www.vebiromania.ro


