Muurahaisia
sisällä ja ulkona?
Torju muurahaiset sekä
muut ryömivät hyönteiset
tehokkailla Myrr-tuotteilla.

6 tapaa torjua muurahaisia
Sisällä
Ulkona ja
sisällä ryömivien
hyönteisten
torjuntaan

Sisätiloissa.
Hygieeninen.
Kätevä esim.
keittiössä, jopa
pöydillä.

Ryömivien
hyönteisten
torjuntaan. Esim.
lattialistat, kolot.

Kuinka

Ruiskuta
kulkureiteille

Sijoita
kulkureiteille

Sumuta
kulkureiteille

Vaikutus

Kosketusvaikutteinen

Muurahaiset
vievät syötin
pesään

Kosketusvaikutteinen

Tuote

Myrr®
Muurahaisspray

Myrr®
Muurahaisrasia

Myrr®
Permetriini Plus

Missä

Ulkona
Ulkona
rakennusten
välittömässä
läheisyydessä.

Kiveykset,
polut,
laatoitukset,
muurahaispesät

Muurahaispesät,
rakennusten
ympäristöt

Kuinka

Sirottele
kulkureiteille
(sokkeli)

Kastele
esiintymisalueet
ja pesät

Levitä veteen
sekoitettuna.

Vaikutus

Kosketusvaikutteinen

Kosketusvaikutteinen

Kosketusvaikutteinen

Tuote

Myrr®
Pölyte

Myrr®
Kasteluaine

Myrr®
Quick

Missä
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www.protect-garden.fi

Myrr®
Muurahaisrasia
Myrr® Muurahaisrasia on tehokas ja hygieeninen tapa
torjua sisätiloissa olevat muurahaiset.
Voidaan sijoittaa mihin vain, vaikka keittiönpöydälle.
Syötti houkuttelee kaikkia sokeria suosivia muurahaisia.
Rasiat on pakattu folioon, mikä pitää syötin tuoreena ja
tehokkaana pitkään.
Pakkaus sisältää 2 rasiaa.

BAITION ON NYT MYRR!
Sama tehokas tuote,
nyt uudella nimellä!
Baition

Tiesitkö muurahaisista tämän?
Muurahaisongelmia on lähes aina ja joka puolella, sillä
muurahaiset sopeutuvat erittäin hyvin eri olosuhteisiin ja
hakeutuvat yleensä ihmisten ja elintarvikkeiden läheisyyteen.
Vaikka muurahaiset ovat pikkuriikkisia, ne saavat yllättävän
isoja tuhoja aikaan, sillä ne liikkuvat suurina joukkoina. Muurahaiset tekevät pesiään mm. kukkapenkkeihin, jolloin pesä
itsessään kuivattaa kasvin juuria ja lisäksi muurahaiset syövät
usein kasvin kevätsilmuja nesteen toivossa. Hevosmuurahaiset voivat aiheuttaa jopa vakavia vahinkoja talon rakenteisiin
tekemällä sinne pesiään ja käytäviään. Puhumattakaan hygieniariskeistä, joita ne aiheuttavat kulkemalla elintarvikkeissa.

Myrr® Kasteluaine
Muurahaisten torjunta-aine ulkokäyttöön, jota käytetään
veteen sekoitettuna suoraan muurahaispesään ja muurahaisten esiintymispaikoilla, kuten poluilla, laatoituksilla,
terasseilla ja rakennusten ympärillä. Liuosta kaadetaan
suoraan pesään ja sen kulkuaukkojen ympärille tai alueille
missä muurahaisia esiintyy.
Kätevä käyttää, Easy Dose
-pakkauksella annostelu on
helppoa ja tarkkaa.
Nopea ja pitkävaikutteinen!
Pakkauskoko 100 ml.
100 ml riittää n. 25 m2:lle.

www.muurahaiset.fi

Myrr®
Muurahaisspray
Tehokas aine muurahaisten sekä
muiden ryömivien hyönteisten
torjuntaan sisätiloissa ja
rakennusten ympärillä.
Helppokäyttöinen spraypullo.
Torjuntateho kestää jopa 6 viikkoa.
Älä puhdista käsiteltyä pintaa
torjunnan aikana.
Pakkauskoko 1 l.

Myrr® Permetriini Plus
Tehokas ja pitkävaikutteinen sumute
muurahaisten ja muiden ryömivien
hyönteisten torjuntaan sisätiloissa
sekä terasseilla ja patioilla.
Vaikuttaa nopeasti. Vaikutus kestää
jopa 4 viikkoa. Tehoaika on lyhyempi
pinnoilla, joita pestään usein.
Pakkauksessa on mukana sumutusputki, jonka avulla hankalien
kohteiden kuten halkeaminen ja
kolojen käsittely on helppoa.
Pakkauskoko 400 ml.

Myrr® Quick
Myrr Quick on nopeasti vaikuttava muurahaistentorjuntaaine ulkokäyttöön rakennusten ympärillä. Sitä käytetään
veteen sekoitettuna ja valmis torjuntaliuos levitetään
kastelukannulla muurahaispesien kulkuaukkojen ja muurahaispesien päälle. Rakeistetun tuotteen oikea annostelu
on helppoa pakkauksessa olevalla mittakorkilla.
Pakkauskoko 400 g.

Myrr® Pölyte
Myrr Pölytettä käytetään muurahaisten ja muiden
ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkona rakennusten
välittömättömässä läheisyydessä.
Sirotellaan niiden olinpaikkoihin ja
kulkureiteille.
Erittäin tehokas ja pitkävaikutteinen. Älä käsittele
syötävien kasvien alustoja.
Pakkauskoko 250 g.

Käytä biosideja turvallisesti, lue aina
etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

