
АНТАУТ
Біологічний препарат для

захисту від різних видів мурах
Препарат-принада проти
чорних, рудих садових та 

домашніх мурах

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Висока інсектицидна дія проти садових та домашніх мурах.
• Пролонгована тривала післядія, яка проявляється в загибелі шкідників в наступні 

фази розвитку і в період розвитку наступних поколінь.
• Антаут безпечний для теплокровних тварин, птахів, риб, бджіл і людини.
• Відсутність ризику накопичення токсичних речовин в навколишньому середовищі.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати необхідно окремо від харчових продуктів, в місцях недоступних для дітей, 
домашніх тварин, птахів, в сухому прохолодному приміщенні.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА
При попаданні на слизову очей чи на шкіру, промити проточною водою, при 
випадковому проковтуванні промити шлунок, звернутися за медичною допомогою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат-принаду потрібно розсипати в місцях наявності мурах (житлові 
помешкання, тераси, щілини бруківки та     тротуарних плит, стежки, під’їзди житлових 
будинків, складські та виробничі приміщення, присадибні ділянки, тощо.).

• Проти домашніх мурах: розсипати вміст ємності у місцях наявності комах, місцях 
переміщення («мурашині доріжки»), з розрахунку – 1/2 ємності (40г) на 40 м2.

• Проти садових чорних та рудих мурах: рівномірно розсипати препарат по колонії-
мурашнику, з розрахунку – 1/4 ємності (20г) на 1 мурашник. 

Обробку слід проводити після 21:00. Повне знищення колонії може зайняти від 5 до 
7 днів, в залежності від конкретних умов та чисельності колоній. За необхідності, 
застосувати препарат повторно через 10-15 днів. Відтермінувати застосування 
препарату проти садових мурах за високої ймовірності опадів впродовж 24 годин. 
Під час застосування дотримуватися правил особистої гігієни, не вживати їжу, не пити, 
не палити. Після застосування препарату, вимити руки та обличчя з милом.

Діюча речовина
Boric Acid, харчовий атрактант, Saccharomyces 
cerevisiae, інертний наповнювач.

Умови зберігання
Зберігати препарат в герметичній упаковці, сухому 
та захищеному від світла місці за температури від +2 
°С до +25 °С.

Упаковка
80 г, кількість в упаковці: 27 шт.

Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення. 
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