
biocidní přípravek pro profesionální použití i pro širokou veřejnost
Syntetický pyrethroid ve formě smáčitelného prášku a na bázi přírodních 
nosičů bez organických rozpouštědel působí dotykově a  požerově zejména 
proti žravým škůdcům.  Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí
i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Přípravek po naředění 
zůstává  v suspenzi déle než jiné standardní smáčitelné prášky a díky své 
jedinečné formulaci (velmi jemné částečky) neucpává filtry a trysky. Postřik 
je  skoro  neviditelný na tmavém povrchu a téměř  bez zápachu.

CYTROL FORTE se dodává v 10 g vodorozpustných 
sáčcích ve foliovém obalu a v krabičce nebo ve 250 g 
plastových dózách, balených v krabici s dávkovací 
odměrkou.

BALENÍ

KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
V domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách 
a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj.

Cytrol Forte lze použít  v potravinářských provozech na základě povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv ze dne 2.10. 2009 pod čj. 83/2009.

CYTROL FORTE 

 
 info@pelgar.cz  
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Používejte přípravky bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

Před použitím vždy důkladně pročtěte celý text etikety s návodem na použití.
V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku  u dodavatele 
nebo na www.pelgar.cz

CYTROL je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.

Mírné zamoření: 
1 vodorozpustný sáček nebo odměrka s 10 g  se nechá rozpustit 
v 5 litrech vody, kapalina se dobře promíchá a aplikuje. 
Tato dávka vystačí na 100 m2.

Silné zamoření: 
Stejné množství přípravku na 2,5 litry vody a 50 m2 nebo 
dvojnásobná dávka na 5 litrů vody. 

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Odměřená aplikační dávka je v 1 vodorozpustném sáčku, který se ve vodě rozpustí během 2-3 minut. Z plastové dózy dávkujeme 
přípravek pomocí odměrky (10 g).

Nestříkáme na potraviny!

Dospělci komárů, mouchy: 
přípravek se stříká na stěny, stropy, okenní rámy a další místa, kde tento hmyz usedá.  
Vosy: 
postřik na hnízda a místa, kde vosy usedají.
Štěnice: 
postřik prken, nábytku, koberců, závěsů atd.
Švábi, rybenky:
aplikuje se jako hrubý nízkotlaký postřik na místa, kde se hmyz vyskytuje (skladovací prostory, 
okolí trubek, dveří, oken, ledniček, umyvadel, sporáků atd.). Velkou pozornost je třeba věnovat 
škvírám, prasklinám, ventilačnímu potrubí atd.
Škvoři, stonožky, pisivky: 
aplikace okolo dveří, oken a všude tam, kde se tento hmyz vyskytuje (postřik podlahových prken, 
skladovací prostory atd.).
Mravenci: 
postřik na cestičky, okolí dveří, oken atd.

PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

účinná látka:  cypermethrin F
insekticidní prášek

CYTROL FORTE
• ÚČINNÝ 
 Rychlý "knockdown" a reziduální účinek
 (po dobu 3 měsíců i déle) při nízkých 
 aplikačních dávkách.

• AKTIVNÍ
 Hubí širokou škálu obtížného létajícího 
 a lezoucího hmyzu, zejména štěnice.

• SNADNO POUŽITELNÝ 
 Vodorozpustný sáček s odměřenou aplikační
 dávkou se rozpustí ve vodě během 2 - 3 minut.


