
Services

• Research & Development.

• trial stations.

• Screening and trials for all activities.

• Trials in cooperation with research institute.

• Field days.

• Development and launching of new products.

• After sales service.

• Up-to-date market analysis.

• Smart farming.

.والتنميةالبحث•

.تجريبيةمحـطـات•

.األنـشطةلجميعوالتجـاربالفـرز•

.البـحـوثمعهدمعبالتـعـاونالتجـارب•

.المـيـدانـيـةأيـام•

.جـديـدةمنـتـجـاتوإطـالقتـطـويـر•

.الـبـيـعبـعـدماخـدمـات•

.السـوقتـحـلـيـلمـواكـبـة•

.الذكـيـةالـزراعـة•

الخدمات

Crop protection المبيدات الزراعية

Vet Services الخدمات البيطرية

Fertilizer األسمدة الزراعية

Seeds البذور

Public Health الصحة العامة

Tools & Machinery اآلالت وعدد الزراعية

Nursery المشتل

Divisions األقسام

قسم الصحة العامة

Public Health Unit



شـــــركــاؤنــا
Our Partners



SFDA No: 205 – 12 – 1298

Manufacturer: Syngenta – USA

Packing : Sachet 10 gm

متعدد االستخدامات على شكل ,وكساديازيناالمن مجموعة عبارة عن مبيد حشري غير بيروثرويدي :أدفيون دبليو دي جي

.حبيبات قابلة للذوبان بالماء

.%20اندوكساكارب :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
. وال يترك بقع على األسطحوسهل األستخدام, آمن , بدون رائحة-

.آلية عمل فريدة تّميز الحشرات المستهدفة عن غير المستهدفة-
.تكامل ممتاز مع منتجات أدفيون األخرى لبرامج التخلص من الحشرات-

Advion WDG ®: is a versatile non-pyrethroid insecticide that provides effective and flexible control

of pyrethroid-resistant insects.

Active Ingredients: Indoxacarb 20%.

Main Features & Benefits:
- Odorless , safe , easy to use and don’t leave any stains on treated surfaces.  
- Advion WDG differentiates between target insect pests and other non-target organisms. 
- - Can be used in combination with Advion Gel baits.



.جاهز لالستخدام لمكافحة جميع أنواع الذباباتم حبيبوذباب في صورة طعلمكافحة المبيد :زايروكس فالي

%.  0.5سيانترانيليبرول :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
لل التام مما يسبب الشللحشرة المستهدفةكسر المناعة عند الذباب من المبيدات األخرى من خالل الجهاز العضلي يعمل على -

والموت

.جاذبية عالية لجميع أنواع الذباب مع معدل استخدام منخفض-

مرونة في التطبيق -

Zyrox Fly ®: is highly attractive granular bait for flies' control for long lasting.

Active Ingredients: Cyantraniliprole 0.5%. 

Main Features & Benefits:
- The unique active ingredient can be used as a powerful tool in a resistance management strategy.
- Faster and higher control results.

- Flexible application for maximum control

SFDA No: 207 – 12 - 1284

Manufacturer: Syngenta – USA

Package Size : 500 gm bottle



.مبيد حشري من مجموعة المركبات الفسفورية العضوية ذو طيف واسع لمكافحة آفات الصحة العامة:بيريالن

.%50بريميفوس ميثيل :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.فعال جداً ضد جميع اآلفات الحشرية المقاومة للمبيدات البايريثرودية والكاربامايتة ومبيدات الحشرات األخرى-
ناهي الصغر الرذاذ متوالتضبيب الحراري كوله عدة تطبيقات , مرونة االستخدام وقابلية المزج مع الديزل أو الكيروسين أو الماء -

.والرش المتبقي

Pirilan®50EC: A broad-spectrum insecticide of organophosphate compounds for the control of 

public health pests.

Active Ingredients: Pirimiphos-methyl EC50%.

Main Features & Benefits:
- Effective against insects resistant to pyrethroid, carbamates and other insecticides.
- Flexible to apply with more options of residual spray and ULV, addition to thermal fogging 
treatment application. 

SFDA No: 100 – 12 - 1315

Manufacturer: Syngenta – Colombia

Package Size : 1 & 5 Ltr



ثل البعوض مبيد حشري بيروثرويدي على هيئة مركز قابل لالستحالب لمكافحة حشرات الصحة العامة م:إي سياوثرين–كي

.وحشرات اخرىوالذباب والنمل والصراصير

%.  2.5دلتاميثرين :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
الرذاذ و, ري في التضبيب الحراويستخدم , كي اوثرين أي سي متعدد االستخدام وقابل للمزج مع الديزل او الكيروسين او الماء-

.الرش السطحيو, المتناهي الصغر
. هتخدام منخفضإستمعدال-

ذو تأثير صعق سريع-

K-Othrine EC 25: is a broad-spectrum insecticide containing 25 g/l Deltamethrin and designed for 

the control of a wide range of domestic and industrial insect pests.

Active Ingredients: Deltamethrin 2.5% . 

Main Features & Benefits:
- Multi usable, Emulsifiable in diesel, Kerosene and water , used effectively in thermal fogging , ULV
and residual spray. 
- Quick Knockdown and flushing action.

K-Othrine® 

SFDA No: 12 – 34 -1083

Manufacturer: Bayer – France

Package Size : 1 Ltr

EC25



.اءالمقاوم للممن مجموعة البيروثريدات المصنعةعلى شكل بودرة ستخدام لألمبيد حشري جاهز : دي بيأوثرين–كي 

.%0.05دلتاميثرين :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.والعقاربالسمك الفضي, البراغيث , النمل , يستخدم ضد طيف واسع من الحشرات الزاحفة كالصراصير كي اوثرين دي بي -

.يتميز بالقتل المباشر واألثر طويل األمد-
ويستخدم في الداخل والخارج , سهل االستخدام -

K-Othrine DP ®: an innovative waterproof dust formulation that designed to PCOs to targeting 

wide range of pests and the harbourages they seek.

Active Ingredients: Deltamethrin 0.05%.

Main Features & Benefits:
- Control a wide range of crawling insects like Cockroach, Ants, Fleas, Spiders, Scorpions, Wasps.
- Long lasting effect and Quick Knockdown 
- used both indoor and outdoor 

SFDA No: 35 – 12 - 1270

Manufacturer: Bayer – Spain

Package Size : 1 kg



.الصحـــة العامـــةلمكافحة آفاتعلى شكل مركز معّلق بيروثرويديمبيــــد حشــــري:أس سي6فندونا 

%.  6الفاسيبرمثرين :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.  من مجموعة البايريثرودية قليلة السمية على االنسان والحيوان-

.  عديم الرائحة مما يجعله يعمل بالحدود االمنة على البيئة-

-يـــث البراغ-البـــق -النمل -الصراصير -البعوض )يعمل بكفاءة عالية ضد مجموعة واسعة من آفات الصحـــة العامة مثل -

(السمكـــة الفضيـــة 

Fendona®: is a fast-acting pyrethroid insecticide that quickly and effectively eliminates disease-

causing insects.

Active Ingredients: Alphacypermethrin 6%. 

Main Features & Benefits:
-Quick and effective.

-Long-lasting, residual control.

-Control a wide range of crawling insects like Cockroach, Ants, Bedbugs, Fleas, Silverfish and 
mosquitos. 

SFDA No: 35 – 12 - 1293

Manufacturer: BASF – France

Package Size : 1 Ltr



.احفةالصحة العامة على هيئة مستحلب مائي لمكافحة الحشرات الطائرة والزلمكافحة آفاتمبيد حشري بيروثرويدي :أكزت

%10سايبرمثرين:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.(يث بعوض و براغ, صراصير , نمل , عناكب , بعوض , الذباب ) فعال ضد طيف واسع من الحشرات الطائرة والزاحفة مثل -
ULVالرذاذ متناهي الصغر, التضبيب الحراري , مرونة في االستخدام على شكل رش سطحي -

Exit EW100: is a public health pesticide use for the control of flying and crawling insect.

Active Ingredients: Cypermethrin 10% EW.

Main Features & Benefits:
- Effective on a board spectrum of flying and crawling insects such as  Ants, Wasps, Flies, 
Cockroaches, Fleas , Mosquitoes.
- Flexible to apply with more options of residual spray and ULV, addition to thermal fogging 
treatment application.

SFDA No: 32 – 12 - 1313

Manufacturer: Arysta LifeScience – Belgium

Package Size : 250 ml /1 ltr / 5 ltr



.أس سيعلى هيئة سائل مركز معلق ( األرضة)مبيد حشري متخصص لمكافحة النمل األبيض :أس سي٢٠٠® بريميس

%.  20إميداكلوبريد :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
مسة وعن طريق التي تعمل بالمالمبيد حشري يتبع لمجموعة نيونيكوتينوند لمكافحة النمل األبيض على هيئة سائل مركز معلق -

المعدة باإلضافة الى الخاصية الجهازية

. ومعدل استخدام منخفض مقارنة بالمبيدات النمل األبيض االخرى, قليل التكلفة وذو فعالية عالية -
من المبيدات الغير طاردة مما يتيح انتقال المادة الفعالة لمكان تجمع اآلفة-

Premise 200SC: A suspension concentrate insecticide for the control of Termites and the 

protection of buildings against subterranean wood destroying termites.

Active Ingredients: Imidacloprid  20 % 

Main Features & Benefits:
- A neonicotinoid insecticide , suspension concentrate insecticide for termite control.
- Non-repellent termiticide with transfer effect.
-Cost-effectiveness and low application rate compared to other termite products ( Post-Construction 
& Pre-Construction)

SFDA No: 188 – 12 - 1087

Manufacturer: Bayer- Australia

Package Size : 1 ltr



عديم الرائحة يحوي على مواد جاذبة لمكافحة جميع أنواع جاهز لالستخدامشكل جل هالميطعم على :ماكس فورس أكتيف

من مكتسبةمادة فعالة جديدة لقتل الصراصير وكسر المناعة ال. الصراصير بجميع اطوار حياتها في المواقع الداخلية والخارجية 
.المبيدات االخرى

.%١كلوثينيدين :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.يحتوي على مادة فعالة حديثة تعمل على كسر المناعة من المبيدات األخرى-
.شكل  ومظهر جديد ويبقى فعاليته حتى عندما يجف-

.(الدومينو)اشهر بفضل خاصية القتل المتتابع ١٢حماية طويلة األمد تزيد عن مدة -

Maxforce Activ ®: is the latest gel, in the line of 'new generation' cockroach control products by 

Bayer.  Bayer has created this product from the ground up, gel placements even look different.

Active Ingredients: Clothianidin 1%.

Main Features & Benefits:
- A new active ingredient which helps to avoid building resistance of actives other than 
neonicotinoid. 
- A different look and feel : gets dry and remains efficient
- long lasting protection up to 12 month through Domino effect feature.

SFDA No: 206 – 12 - 1278

Manufacturer: Bayer- France

Package : Syringe 30 gm 



.صيريحتوي مواد جاذبة لمكافحة جميع أنواع الصراهالمي جاهز لالستخدام  هو طعم على شكل جل :أدفيون جل للصراصير

%.  0.06اندوكساكارب :المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.نتائج فعالة وسريعة ضد جميع أنواع الصراصير-
. و مصرح باستخدامه في المؤسسات الغذائية والصحية والمباني السكنية, لالستخدام الداخلي و الخارجي -

.(الدومينو)اشهر بفضل خاصية القتل المتتابع ٦حماية طويلة األمد تزيد عن مدة -

Advion ®: Ready to use gel bait for controls all prevailing cockroach species.

Active Ingredients: Indoxacarb 0.06% . 

Main Features & Benefits:
- Very effective and broad-spectrum against main cockroaches' species.
- Ideal for indoor /outdoor use , authorized to use in food and health sites , residential buildings. 
- long lasting protection up to 6 month through Domino effect feature.

SFDA No: 205 – 12 - 1272

Manufacturer: Syngenta –USA

Package Size: Syringe 30 gm



ل جاهز لالستخدام يحتوي مواد جاذبة لمكافحة جميع أنواع النمل بما فيها النمهالميهو طعم على شكل جل:أدفيون جل للنمل

.المتغذية على السكر

%0.05دوكساكارب نا:المادة الفعالة

.
:المزايا والفوائد

.نتائج فعالة وسريعة ضد طيف واسع من أنواع النمل-
.لالستخدام الداخلي و الخارجي-
.يمتاز بدرجة ثبات عالية في درجات الحرارة المختلفة-

Advion Ant Gel bait: contains Indoxacarb in a highly palatable gel bait formulation designed for 

indoor and outdoor control of key ant species.

Active Ingredients: Indoxacarb 0.05%.

Main Features & Benefits:
- Very effective and broad-spectrum against main ant species.
- Ideal for indoor /outdoor use.
- A true gel formulation, the ideal viscosity for all situations.

SFDA No: 205 – 12 - 1276

Manufacturer: Syngenta –USA

Package Size: Syringe 30 gm



دايفيناكوم–®روبان✓

توكس✓ بروديفاكوم–®فير

بروماديلون–®روديكس✓

بروديفاكوم–®تالون ✓

كلوروفاسينون–®روزول✓

مجموعة متنوعة من طعوم 
القوارض ذات الكفاءة العالية 



اع مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة عالية الجودة وفعّالة لمكافحة جميع انو:روبان

.الفئران والجرذان

%.0.005دايفيناكوم -:المادة الفعالة

%.0.005ديناتونيوم بنزوات -

:المزايا والفوائد
٥-٤بعد مرور من مبيدات الجيل الثاني وقاتل بجرعة واحدةجيل جديد بتكنولوجيا فعالة من مبيدات القوارض المانعة لتخثر الدم-

.أيام 

.استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض-

. كمية طعم اقل وتكلفة اقل لمكافحة كاملة مقارنة بمبيدات القوارض األخرى-
.  حبوب قمح/ حبيبات / مكعبات شمعية / طعوم لينة متوفر على شكل -

Roban®: is a ready-to-use rodent bait that contains high-quality and effective attractants to control 

all species of mice and rats.

Active Ingredients: - Difenacoum 0.005%.

- Denatonium benzoate 0.001%.

Main Features & Benefits:
- Effective ,second-generation Rodenticides, anticoagulant rodenticide.

- Requires less bait and less labour than most rodenticides.

- Available in many formulations : Pasta / Wax Blocks / Pellets / Whole Wheat bait.

SFDA No:

Roban WB:  152–12–1211 
Roban Pellet : 152-12-1212
Roban Wheat : 152-12-1213
Roban Pasta: 152-12-1214

Manufacturer: Pelgar -USA



نواع مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة عالية الجودة وفعّالة لمكافحة جميع ا:فيرتوكس

كومارينيتبع للمجموعة الكيميائية هيدروكسي الفئران والجرذان

% 0.005بروديفاكيوم-:المادة الفعالة

%0.001ديناتونيوم بنزوات -

:المزايا والفوائد
.المانعة لتخثر الدممن مبيدات الجيل الثاني -

أيام٤-٣وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض-

. كمية طعم اقل وتكلفة اقل لمكافحة كاملة مقارنة بمبيدات القوارض األخرى-

.حبوب قمح/ مكعبات شمعية / طعوم لينة متوفر على شكل -

Vertox®: is a ready-to-use rodenticide to control all species of mice and rats as house mouse , field 

mouse , sewer rat , black rat , Norwegian rat. 

Active Ingredients: - Brodifacoum 0.005%.

- Denatonium Benzoate 0.001%.

Main Features & Benefits:
- Effective, anticoagulant rodenticide, second-generation Rodenticides 

- Prepared in the form of high-quality baits, Single-Feed rodenticides killing after 3-4 days

- Available in many formulations: Pasta / Wax Blocks / Whole Wheat baits.

SFDA No:
Vertox WB:  157–12–1282 
Vertox Wheat : 157-12-1334
Vertox Pasta: 152-12-1283

Manufacturer: Pelgar -UK



انواع مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة عالية الجودة وفعّالة لمكافحة جميع:روديكس

.الفئران والجرذان

%.0.005برومادايلون -:المادة الفعالة

%.0.001ديناتونيوم بنزوات -

:المزايا والفوائد
٥-٤من مبيدات الجيل الثاني وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور جيل جديد بتكنولوجيا فعالة من مبيدات القوارض المانعة لتخثر الدم-

.أيام 

. كمية طعم اقل وتكلفة اقل لمكافحة كاملة مقارنة بمبيدات القوارض األخرى-
.حبيبات/ مكعبات شمعية / طعوم لينة متوفر على شكل -

Rodex®: Is a ready-to-use bait made from a mixture of high-quality wheat flour, chopped grains 

with artificial peanut flavor that is attractive to all types of mice and rats such as house mouse ,field 
mouse , sewer rat ,black rat , Norwegian rat.

Active Ingredients: - Bromadiolone 0.005%.

- Denatonium benzoate 0.001%.

Main Features & Benefits:
- New generation , anticoagulant rodenticide , second generation Rodenticides

- Prepared in the form of high-quality baits, Single dose rodenticides killing after 4-5 days

- Available in many formulations: Pasta / Wax Blocks / Pellets baits.

SFDA No:
Rodex WB:  128-12-1353 
Rodex Wheat : 128-12-1352
Rodex Pasta: 128-12-1354
Rodex Pellet: 128-12-1355

Manufacturer: Pelgar -UK



واع عالية وفعّالة لمكافحة جميع انذات جودة مجموعة طعوم قوارض جاهزة لالستخدام المباشر تحتوي على مواد جاذبة :روزول

.القوارض

.%0.005كلوروفاسينون-:المادة الفعالة

:المزايا والفوائد
.عوديةمتوفرة ألول مرة بالمملكة العربية الس, مجموعة جديدة بتكنولوجيا فعالة من مبيدات القوارض المانعة لتخثر الدم-

.استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض-
.أيام ٦-٥من مبيدات الجيل الثاني وقاتل بأكثر من بجرعة بعد مرور -

.حبوب قمح/ مكعبات شمعية / طعوم لينة متوفر على شكل -

ROZOL ®: Is a ready-to-use bait made from a mixture of high-quality wheat flour, chopped grains 

with artificial.

Active Ingredients: - Chlorophacinone 0.005%.

Main Features & Benefits:
- New generation , Anticoagulant rodenticide. 
- highly palatable formulation with new Active Ingredient, available first time in KSA
- Multi-Feed rodenticides killing after 5-6 days
- Available in Formulations Pasta / Wax Blocks / Whole Wheat.

SFDA No:

Rozol WB:  26-12-1326
Rozol Wheat : 26-12-137
Rozol Pasta: 26-12-1325

Manufacturer: LiphaTech - France

Package Size: 
Rozol Pasta : 200 gm & 2.5 Kg 
Wax Block : 3.5 kg
Whole Wheat : 12 & 14 Kg



م عالية قوارض من تغذية واحدة يجمع بين قوة البروديفاكوم وطيف واسع من الطعوتالون لمكافحة جميع أنواع المبيد :تالون

.الجودة

%.0.005بروديفاكوم-:المادة الفعالة

%.0.001ديناتونيوم بنزوات -

:المزايا والفوائد
.أيام٥-٤وقاتل بجرعة واحدة بعد مرور استساغة عالية وجذاب لجميع أنواع للقوارض-
.يكافح جميع القوارض التي اكتسبت مناعة لمضادات التخثر-
ةيتميز مبيد تالون بانه مصنوع بأجود أنواع الحبوب والمادة الفعالة موزعة بشكل متوازي على شكل جسميات دقيق-

.وحبيبات/ مكعبات شمعية متوفر على شكل -

Talon®: Is a single feed rodenticide that combines power of brodifacoum with a broad spectrum of 

high-quality baits.

Active Ingredients: Brodifacoum 0.005%.

Main Features & Benefits:
- Contains brodifacoum, which is effective against both resistant rats and mice and is Single-feed is 

required to kill all rats and mice effect after 4-5 days

- Controls all anticoagulant-resistant rodents.

- Fine particle matrix of ground high quality cereal grain

- Available in Formulations Wax Blocks / Pallets

SFDA No:
Talon WB:  157-12-1342
Rozol Pellet: 157-12-1343

Manufacturer: Syngenta –
Greece/Hungary

Package Size: 2.5 Kg



بلغارمحطة طعوم الفئران 
PelGar Rat Bait Station

.مصنعة من مواد بالستيكية قابلة إلعادة التدوير بالكاملوالمحطة طعوم للفئران هي محطة صديقة للبيئة -

عامودية قضبانمع توفر او حبوب القمحغرام من الطعوم المحببة100كل منها يتسع ل (  حجرتين) تحتوي على خزانين -

.وافقية الستخدام الطعوم اللينة ومكعبات الشمعية

- The Rat Station is environmentally friendly being made from recycled plastics and is fully recyclable 
in normal household waste.

- The two bait reservoirs each comfortably hold 100g pellets and vertical and horizontal bars can be 
added to secure blocks and pasta bait.



.مصممة لوضع طعم جاذباألستخدام ومصائد فئران سهلة -

.زناد ذو متانة عالية لالمساك بالقوارض-

.قابلة إلعادة االستخدام-

.استخدامها داخل محطات طعوم القوارضيمكن أيضا-

- Pre-baited easy-to-set mouse trap.

- Expanded trigger plate for the highest catch rates.

- Easy disposal.
- Can using inside Rat Bait Station 

ميكانيكيةفيكتورالمصائد 

Snap Traps – Mechanical Trap

Manufacturer: VICTOR - USA Manufacturer: VICTOR - USA Manufacturer: VICTOR - USA



الالصقة للفئرانراتيمورمصائد 
Ratimor – Rat Glue trap

.ةوالخارجيةالداخليفي االماكنالقوارض جميع أنواع مصائد الصقة لمكافحة -

.لقوارضجاذبة لمكافحة اتحتوي على رائحة وأيضاتحتوي على مادة غراء قوية -

.داخل محطات طعوم الفئرانهاستخدامأيضا يمكن إ-

- Ratimor Rat glue trap for the control of rodents for indoor and outdoor use.

- Suitable for use inside rat bait stations.

- Traps contain a strong glue with attractant.

Manufacturer: Unichem - Slovenia Manufacturer: Unichem - Slovenia



)ميستو(مضخات الستانلس ستيل 
Stainless Steel Sprayer (MESTO)

.لتر من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ والتأكل والتحلل من المبيدات١٠و ٦خزان حجم متوفرة ب-

.بار٦مزودة بساعة لقياس الضغط -

.خرطوم حلزوني طوله مترين ونصف مزودة بقفل امان-

.مزودة بفوهات نحاسية مقاومة للتحلل-

.المزارع ,الحدائق ,مناسبة لجميع االحتياجات لشركات مكافحة الحشرات والتعقيم -

.غيار متوفرةالقطع جميع -

- Tank of stainless steel 6 L & 10 L, pressure 6 bar.

- Combines the robust stainless-steel container with the chemical stability of the plastic tank in a 
perfect way.

- Pump holder Spiral hose 2,5 m with safety interlock.

- Flat spray nozzle & Nylon case for spare nozzles.

- Perfect comfort for all uses such as pest control , sanitization and garden.
-

- All Spare parts available

Model: 3615F - 10 Litres

Manufacturer: Mesto - Germany

Model: 3595F – 6 Litres

Manufacturer: Mesto - Germany



لتر 5 -أتشأتش مضخة جاكتو

Jacto (HH5)Compression Sprayer

ويوجد , ل وفوهه مخروطية قابلة للتعدي, مجهزة بمكبس للضغط وخزانها عالي المتانة , محمولة وسهلة االستخدام جاكتومضخة -
.مناسبة لمكافحة الحشرات والحدائق ومجاالت التعقيمجاكتوبها صمام لتخفيف الضغط بسهولة وتعتبر مضخة 

.بآمانصمام التحكم صمام للتحكم بالضغط لتمكين إزالة غطاء الخزان -

.فوهة الرش مزودة بفوهة مخروطية قابلة للتعديل حسب االستخدام-

.بار٢.٤لترات بضغط ٥التنك سعة الخزان -

.مقبض المضخة  خفيف الوزن ومثالي للعمل طوال اليوم-

- The Jacto-5 compression sprayer is portable and easy to use. Equipped with a piston-type pump, 
high-durability tank, adjustable cone nozzle, decompression valve for easy opening, and a wide 
funnel-type top for easy filling, the Jacto-5 is ideal for pest control services.

- DECOMPRESSION VALVE Pressure control and decompression valve to enable the spray tank lid to 
be safely removed.

- NOZZLE  equipped with adjustable cone nozzle. A full range of nozzles is available.

- Pressurize up to 2.4 Bar.

- TRIGGER VALVE Lightweight and tough. Ideal for all-day work.

Model: HH-5 – 5 Liters

Manufacturer:  Jacto – Barisal/Thailand



بطارية-20بي جاي بي مضخة جاكتو 

Jacto PJB20 – Battery 

ضغط ثابت بغض تتميز لوحة التحكم الجديدة بوجود قياس للجهد حسب احتياجات التطبيق المتبع للرش ويبقى اللوحة التحكم  -
.النظر عن مستوى شحن البطارية

.ليها من التلفبسهولة التحكم بالخرطوم اثناء علمية الرش مما يحافظ عبي جي بي جاكتومضخة سهولة التحكم بالخرطوم  تتميز -

لرش و بتصميم اكثر راحه للمقبض يمنع الفالتر الداخلية من االنسداد المحتمل اثناء عملية ا٣اليه الرش  يتميز صمام ال بي -

.يحافظ القفل على التدفق مفتوحا مما يجنب الهدر والجهد على المقبض

ة الجديدة زادت وبطاريتها من الليثيوم والبطاري, البطارية  والتنك من المميزات الرئيسة لمضخة بي جي بي انها مقاومة ومتينة -
.%٢٥من التحكم بمقدار 

- PANEL The new panel improved the usability of the sprayer. By having the potentiometer, it is 
easier to turn it on and allows fine pressure adjustments according to the application's needs.

- Quick Hose Coupler it is easier to connect and move the hose during spraying.

- SPRAYER MODE The trigger valve LP-3 has a different design for comfort in its grip. The internal 
filter prevents possible clogging. The trigger lock keeps the flow open, avoiding excessive efforts 
on the operator's hand.

- BATTERY AND PUMP Resistance and durability are the main features of the new JEP-80 Pump. 
With greater capacity, the new Battery JB-1680 increased the autonomy of the sprayer by 25%.

Model: PJB20 – 20 Liters

Manufacturer:  Jacto – Barisal/Thailand



بطارية +DC20فيكتور–جهاز الرذاذ متناهي الصغر 

ULV Fogger - VectorFog DC20+ Battery

.دقيقة45تصميم جذاب وخفيف الوزن مع بطارية ليثيوم ذات كفاءة عالية تعمل لمدة -

. إل جي فولت متطور من شركة 12محرك -

.متر مربع7-2ميكرون وتغطي ما مساحته من 50إلى 5فوهة قابلة للتعديل تنتج قطرات من -

الحل المثالي للرش متناهي الصغر في المساحات المنزلية ومناطق إعداد الطعام ، وخدمة صف السيارات ، والمكاتب ، -

.والمستشفيات ، والمدارس
مناسبة للتطهير والتعقيم ضد الفيروسات-

Model: DC20+

Manufacturer:  Vector Fog - Korea



+C100فيكتور –جهاز الرذاذ متناهي الصغر 
ULV Cold Fogger C100+ - Vectorfog

.واحدة من اقوى أجهزة الرذاذ متناهي الصغر في السوق وذات الكفاءة العالية-

. واط١٢٥٠لترات ومحرك سامسونج٤مزود بخزان سعة -

.متر مربع في أقل من دقيقة١٠٠ويمكنه بسهولة تغطية مساحة  ٦٠LPH-٣٠معدل تدفق قوي بين -

.درجة٨٠أمتار بزاوية تصل إلى ٨ميكرون ومسافة رش تصل إلى ٥٠-٥فوهة قابلة للتعديل تنتج قطرات بين -

٪ ، ويعزز أدائه في ظروف العمل ٢٨بمدخل هواء جديد ، مما يقلل درجة الحرارة األساسية للمبيد بنسبة C100+تم تجهيز -

.الطويلة

.معتمد ومدرج لدى هيئة الغذاء والدواء والمؤسسات األمر-
مناسب لمكافحة آفات الصحة العامة والحشرات الطائرة ولغايات التطهير والتعقيم ضد الفيروسات-

Model: C100+

Manufacturer:  Vector Fog - Korea



لمكافحة الذباب-إيكوترابمصائد 
Ecotrap Fly Trap

لذوبان في تحتوي على مادة جاذبة قوية داخل الكيس قابل ل, هي كيس قوي شديد التحمل بغطاء بالستيكي مصيدة إيكو تراب -
.الماء تبدا فعاليتها بمجرد اضافة الماء الى الكيس والغطاء مصمم بشكل ال يسمح للذباب بالخروج مرة أخرى

.  ال تحتوي على أي مبيدات حشرية او مواد كيماوية-

.اشهر وقادرة على جذب اكثر من عشرون الف ذبابة6تستمر فعاليتها ألكثر من -

ماكن تكاثر واالسطبالت و أ, سهلة االستخدام وتستخدم باألماكن الخارجية مثل حضائر الحيوانات و مكبات النفايات و المزارع -
.الذباب

Manufacturer:  Ecotap – Mexico

- Eco Trap contains a fast-acting fly attractant that starts working as soon as you add water. Food 
and feed additives are combined with other dried ingredients to make the Ecotrap ! attractant. 
Lured by the scent, flies enter through the yellow top cap and drown in the water.

- DOMESTIC trap holds up to 20,000 flies and lasts up to 6 months.

- SAFE: Non-toxic, chemical-free, pesticide-free bio-control product.



لمكافحة الذباب-أشرطة إفكت فالي ريبون
Effect Fly Ribbon 

ماكن لمكافحة الذباب في المنازل والحظائر واإلسطبالت والمزارع والحدائق وغيرها من أأشرطة الصقة إفكت فالي ريبون -
.تجمع الذباب

. ومادة الصقة لجذب الذباب بقوةتحتوي على جاذب طبيعي -

.ال تحتوي على مبيدات حشرية وامن على االنسان والحيوان-

.ذو جودة تصنيع عالية وغراء ال يجف في الهواء-

.سهل االستخدام ومناسب ألغراض مراقبة تعداد الذباب-

Manufacturer:  Unichem - Slovenia

Package Size: Carton 100 pcs

- Effect Fly Ribbon ® Its effective and completely natural mechanical protection against flies.

- No toxic additives.

- Safe for humans and warm-blooded animals.

- Special air-resistant glue.

- Adhesive stripe with honey strongly attracts flies.

- Suitable for monitoring purposes.

- Length of the rolls may be adjusted.



للذبابلمكافحة-مصائد إفكت رول 
Effect ® Flytrap Roll

، وينصح الصق للذباب هي حماية ميكانيكية فعالة ضد أعداد أكبر من الذباب دون أي تلوث بيئي كيميائيمصائد إفكت رول -
.المزارع, الحدائق , واإلسطبالت, باستخدامه في الحظائر

.  ذباب40.000يجذب الرول بما يصل إلى -

.يحتوي على مادة الصقة لجذب الذباب بقوة والقضاء عليه-

.ال يحتوي على مبيدات حشرية وامن على االنسان والحيوان-

.ذو جودة تصنيع عالية وغراء ال يجف في الهواء-

Manufacturer:  Unichem - Slovenia

Package Size: 1 role 10 meter

- Effect ® Flytrap Roll Effective mechanical protection against larger fly populations without any 
chemical environmental contamination.

- The roll catches up to 40,000 flies.

- Special air-resistant glue.

- No toxic additives.

- Suitable for monitoring purposes.

- Safe for humans and warm-blooded animals.

- A single adhesive side - simple and easy to use.

- Length of the rolls may be adjusted.



Manufacturer:  Vector Fog - Korea

Vectorfog Professional Bait Gun
مسدس فيكتور

Vectorg Gel guns are easy-to-use precision applicators that are compatible with most common 30 
- 40 grams Gel cartridges used in pest control applications. To eliminate your pest problem, simply 
attach the cartridge and start applying immediately

:  مسدس فيكتور للجل 

سواق التي ان مسدس فيكتور هو أداة تطبيق دقيقة متينة وسهلة االستخدام ومتوافقة مع معظم أنواع الجل الجاهزة المتوفرة باأل
غرام المستخدمة في تطبيقات مكافحة الحشرات 40-30تتراوح حجمها من 


