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Vienmēr labas preces un labas cenas.

LV RU

Labdien cienījamais: apmeklētāj Palīdzība Mani pirkumi: 0.00 €

Visas kategorijas Min. 3 burti meklēt

Jaunumi Piegāde Kontakti Informācija Lizing

   »   Pretparazītu līdzekļi   »   Insektu iznīcināšanai

Produktu katalogs

Visas kategorijas

Zivis

Putni

Kaķi

Suņi

Grauzēji

Bruņurupuči un rāpuļi

ZOO NEWS

Zirgs

Aptieka mājdzīvniekiem un
mājlopiem

Arhīvs

Pretparazītu līdzekļi

Suņu, kaķu, putnu atbaidīšanai

Grauzēju iznīcināšanai

Insektu iznīcināšanai

Insektu atbaidīšanai

Smaku iznīcināšanai

Dārza kaitēkļu apkarošanai

Sūnu un aļģu iznīcināšanai

Koku un jaunaudžu aizsardzībai

Mūsu kontakti

E-pasts: info@vienmer.lv
tel.: 27770555

Produktu apskati

Produktu apskati...
Tabula lādētāji modeļi
(Mobilie telefoni)
Akumulatoru modeļi tabula
(Mobilie telefoni)
Bieži uzdoti jautājumi
Akvārija iegāde

Ražotājs

--- Ražotājs ---

Pirkumu grozs

Jūsu grozā
nav preču

Insektu iznīcināšanai

<< ATPAKAĻ <<

Medvegon līdzeklis pret zemesvēžiem 100g
granulas

Kods: 4603646000036

Cena:
3.81 €
2.68 Ls
 

( + ) palielināt

salīdzināt

   

Daudzums:      - 1  +   Pievienot grozam

MEDVEGON - līdzeklis pret skudrām un zemesvēžiem 100g
Lietošana: sagatavotās vagās saber 5-10g preparātu 3-5cm dziļi vidēji ar 50-70cm atstarpēm, pēc
tam vagas izber ar zemi, vai 2-3g (1 tējkarote) preparāta saber alās vai ejās, kur mēdz būt
zemesvēži. Ieteicams darbus veikt agri no rīta vai vēlu vakarā. Preparāta iedarbība jau notiek
pirmās 3 dienās un aizsardzība turpinās 1-3 nedēļas. Apstrādi var veikt 1-2 reizes. Aizliegts lietot
kopā ar citiem preparātiem. Preparāts kaitīgs zivīm, nepieļaut tā iekļūšanu ūdenstilpnēs. Bīstams
putniem (nepieļaut putnu saskarsmi ar preparātu). 
Skudrām: Noņemt skudru pūžņa virskārtu (2-3cm) un vienmērīgi izkaisīt preparātu pa virsu (1-3g).
Skudras pie ēkām arī apstrādā noberot granulas pa skudru ceļiem. Skudras sāk izzust pēc 2-4
dienām. Preparāta iedarbība pret skudrām ir 2-3 mēneši.

Lūdzam ievērot:

Visas cenas norādītas latos ar PVN 21%.
Prece var atšķirties no attēla redzamās, vai attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces
komplektācijā.
Konkrētos jautājumos par precēm varat sazināties ar mums.

Līdzīgās preces ↓

BIOLIT M kožu
iznīcināšanas aerosole
200ml
Aktīvā viela: Deltametrīns
0.015%, Permetrīns 0.2%

Cena:
3.59 €
2.52 Ls

salīdzināt pirkt

   

Neodust pulveris rāpojošo
insektu iznīcināšanai

Cena:
5.78 €
4.06 Ls

salīdzināt pirkt

   

Vetroband mušpapīrs
logiem 2 gb
lipīgas vielas

Cena:
1.27 €
0.89 Ls

salīdzināt pirkt

   

Meklēšanas vēsture

Nav meklēšanas vēstures..

Lietotāju sistēma

E-pasts:

Parole:

 Ieiet 

» Reģistrēties 
» Aizmirsāt paroli? 

Preču salīdzināšana

Nav izvēlētas preces..

Populāras preces

Insektu iznīcināšanai » 
Biolit Turbo lapseņu un iršu
iznīcināšanai 500ml
€ 5.54  /  3.89 Ls

Insektu iznīcināšanai » 
PROTECT insektu
iznīcināšanai, mehāniskais
smidzinātājs 500ml
€ 6.29  /  4.42 Ls

Insektu iznīcināšanai » 
BIOLIT L lidojošo insektu
iznīcināšanas aerosole
€ 3.08  /  2.16 Ls

Insektu iznīcināšanai » 
FrutaBand augļu koku
aizsardzībai (2gb)
€ 2.07  /  1.45 Ls

Valūta

 €    Ls    $   
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BIOLIT PLUS lapseņu un
iršu iznīcināšanas
aerosole, 400ml
Aktīvā viela: Piperonilbutoksīds
0.5%,tetrametrīns 0.25%,
deltametrīns (ISO) 0.015%

Cena:
4.63 €
3.25 Ls

salīdzināt pirkt

   

BIOLIT L lidojošo insektu
iznīcināšanas aerosole
Aktīvā viela: 0.5%
piperonilbutoksīds, 0.25%
tetrametrīns, 0.01%
deltametrīns (ISO)

Cena:
3.08 €
2.16 Ls

salīdzināt pirkt

   

PROTECT lidojošo insektu
iznīcināšanas aerosole
400ml
Aktīvā viela: Tetrametrīns
0.30%,d-fenotrīns 0.15%

Cena:
4.58 €
3.22 Ls

salīdzināt pirkt

   

BIOLIT P rāpojošo insektu
iznīcināšanas aerosole
Aktīvā viela:0,15 %
tetrametrīns, 0,02 %

deltametrīns (ISO).

Cena:
2.86 €
2.01 Ls

salīdzināt pirkt

   

PROTECT rāpojošo insektu
iznīcināšanas aerosole
400ml
Aktīvā viela: Beta-cipermetrīns
0.1%, d-tetrametrīns 0.1%

Cena:
4.58 €
3.22 Ls

salīdzināt pirkt

   

BIOLIT UNI visu veidu
insektu iznīcināšanas
aerosole
Aktīvā viela: 5%
piperonilbutoksīds, 0.25%
tetrametrīns, 0.015%
deltametrīns (ISO)

Cena:
3.32 €
2.33 Ls

salīdzināt pirkt

   

FloraBand ziedu
aizsardzībai puķupodos un
siltumnīcās ( 5 gb )
līdzeklis pret baltblusiņām un
citiem kaitēkļiem

Cena:
1.11 €
0.78 Ls

salīdzināt pirkt

   

Combat ātrās iedarbības
līdzeklis pret prusakiem,
diski, 12gb
Apraksts: Aktīvā viela Fipronils
0.03%

Cena:
7.40 €
5.20 Ls

salīdzināt pirkt

   

Combat ātrās iedarbības
līdzeklis pret skudrām,
diski, 6 gb
Diski prusakiem ar paātrinātu
iedarbību

Cena:
4.58 €
3.22 Ls

salīdzināt pirkt

   

DETIA pretskudru līdzeklis,
dzelzs bundžiņas
znīcina skudras un to oliņas

Cena:
1.99 €
1.40 Ls

salīdzināt pirkt

   

Protect putekļu ērču
iznīcināšanai, aerosols
Efektīvi likvidē

Cena:
7.25 €
5.10 Ls

salīdzināt pirkt

   

Combat pretskudru želeja
Aktīvā viela: Fipronils 0.001%

Cena:
6.46 €
4.54 Ls

salīdzināt pirkt
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Biolit Plus elektriskais
fumigators pret odiem un
mušām
Aktīvā viela: 2% transflutrīns,
46ml nomaināma pudelīte

Cena:
6.42 €
4.51 Ls

salīdzināt pirkt

   

Elektriskais fumigators
pret odiem telpās, kur
uzturas bērni.
Odu, knišļu un citu sīko insektu
iznīcināšanai

Cena:
10.91 €
7.67 Ls

salīdzināt pirkt

   

Biolit Turbo lapseņu un
iršu iznīcināšanai 500ml
Apraksts: Līdzeklis lapseņu un
iršu iznīcināšanai

Cena:
5.54 €
3.89 Ls

salīdzināt pirkt

   

TEMOOCID COLORTRAP
insektu līmlentes

Cena:
5.98 €
4.20 Ls

salīdzināt pirkt

   

PIC mušpapīrs, līmlentes 4
gb.
dabīgas, lipīgas vielas

Cena:
1.27 €
0.89 Ls

salīdzināt pirkt

   

Visas tiesības aizsargātas.
Visi internet lapā publicētie attēli un firmu nosaukumi ir reģistrētas tirdzniecības markas. 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-mail: info@vienmer.lv

Online: 2 lietotāji
82 / 23662 / 0.6781
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