
 
 
Protect® - nástraha proti koloniím mravenců faraónů. 

 
Použití: Granulovaná insekticidní nástraha v insekticidních staničkách k hubení mravenců 

faraónů ve vnitřním prostoru. 

Kolonie mravenců faraónů žijí ve vytápěných prostorách budov a pro svá hnízda využívají 

praskliny ve stěnách a kolem rozvodů vody, v konstrukcích nábytku apod. Kolonie mravenců 

faraónů obývá vždy několik hnízd a je tvořena několika stovkami až tisíci dělnicemi a, na 

rozdíl od jiných druhů mravenců, i několika desítkami až stovkami samic (královen). Žluto-

hnědé dělnice jsou 2-2,5 mm dlouhé, prostým okem sotva viditelné, pečují o hnízda, samicím, 

larvám a všem dělnicím, které neopustily hnízdo, do nich donášejí potravu a vodu, případně i 

granulovanou nástrahu Protect® jako potravu.  

Nástraha Protect® obsahuje růstový regulátor hmyzu (S-methopren), který nepůsobí hynutí 

dělnic ani samic, ale zabrání samicím klást vajíčka a poškozuje vývoj larev. Kolonie zanikne 

a mravenci vyhynou během 10-14 týdnů. 

 

Návod k použití: 

Odstřihněte vrchní část insekticidní staničky a odtrhněte krycí fólii lepové plošky. 

Přilepte insekticidní staničku nejlépe na svislé plochy do blízkosti (nikoliv však přímo na) 

cestičky mravenců, nebo do blízkosti míst, kde se dělnice často vyskytují a vyhledávají 

potravu. Uvolněný otvor by měl směřovat nahoru. Vhodnými místy k umístění staniček jsou 

stěny za kuchyňskou pracovní plochou, vnitřky potravních skříněk, koupelna apod. Pokud se 

mravenci vyskytují i v jiných částech bytu, např. v okolí akvárií, terárií, květináčů apod., 

umístěte staničky i tam.  

 

Doporučené dávkování: 2 insekticidní staničky na 20 m2 (0,25/m2). 

Brzy po rozmístění insekticidních staniček se může stát, že se v jejich okolí a někdy i jinde 

objeví větší množství mravenců než dříve. To je výsledek vysoké atraktivity nástrahy Protect®, 

což zajišťuje její vysokou účinnost. 

Pokud je nástraha z insekticidní staničky úplně, nebo z větší části spotřebována, nebo je 

stanička poškozena, nahraďte ji novou. Zabraňte zasažení insekticidních staniček vodou při 

úklidu, nebo jiné činnosti. Tím by nástraha přestala být účinná. 

 



 
 
 

Upozornění: Pokud máte rozmístěné insekticidní staničky s nástrahou Protect® nepoužívejte 

žádné jiné insekticidy, ani k ochraně pokojových rostlin.  Aby byly všechny kolonie 

mravenců faraónů spolehlivě zničeny, ponechte insekticidní staničky rozmístěné po dobu 3 

měsíců i když mravenci vymizí dříve. 

Nástraha Protect® obsahuje hořkou látku (denatonium benzoat), která snižuje množnost jejího 

náhodného pozření, zejména dětmi.  

 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů 

 

Upozornění: 

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah dětí a domácích zvířat, odděleně od potravin a léků. 

Nedovolte, aby s přípravkem manipulovaly děti. Při používání přípravku nejezte, nepijte ani 

nekuřte. Po práci s přípravkem si dobře umyjte ruce. Zamezte uvolnění přípravku do vodních 

zdrojů a kanalizace. Prázdné obaly a zbytky přípravku můžou být odstraněny jako komunální 

odpad.   

První pomoc: 

Při vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby zajistěte lékařské 

ošetření. 

Při kontaktu s kůží: Omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a mýdla. 

Při zasažení očí: Vymývejte zasažené oko/oči velkým množstvím vody. Vyjměte kontaktní 

čočky, pokud jsou přítomny a pokračujte ve vymývání. Pokud přetrvávají nějaké potíže, 

kontaktujte očního lékaře. 

Při polknutí: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení Pokud má postižený nějaké potíže, 

vyhledejte lékaře. 
 

Účinná látka: 0.5 % (5 g/kg) S-methopren 

(CAS: 65733-16-6) 

 

Typ biocidního přípravku: TP18 insekticid 



 
 
 
Číslo povolení pro ČR: REG-3371-9.1.07/893 

 

Doba použitelnosti a skladování: Skladujte v neotevřených originálních obalech na suchých, 

chladných a tmavých místech, kde teplota neklesá pod bod mrazu.  

Přípravek může být používán po dobu 2 let od data výroby.    

 

Obsah: 3 insekticidní staničky, 2,5 g nástrahy v každé. 

 
Výrobce a držitel povolení: 

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. 

1107 Budapest Szállás u. 6.  

Tel.: 06-1-43-20-400   

Fax.: 06-1-43-20-401 

E-mail: info@babolna-bio.com   

Internet: www. babolna-bio.com 

 

Distributor v ČR:  

SLOM, s.r.o., Zlín – Příluky, 760 01, Staromlýnská 47,  tel.: 577 218 701, www.slom.cz, 
slom@slom.cz 
  

® = registrovaná značka 
 
Datum výroby na obalu: (den/měsíc/rok)  
 
Čárový kód: 5 9973787 4016 2 
 
 

http://www.slom.cz/

