Ratimor Měkká návnada
Účinný rodenticid proti myším a potkanům, který obsahuje aktivní látku s nejširším spektrem použití
a má prokázanou největší účinnost mezi všemi návnadami.
Přednosti:
Velká účinnost kvůli zpožděnému působení
Vhodná jak pro amatérské tak pro profesionální použití
Aktivní látka bromadiolon má nejširší spektrum působení
Je prokázaná jako jedna z nejvíce atraktivních návnad na trhu
Rodenticid ve formě měkké návnady
Prokázaná nejvíce účinná forma rodenticidů
Účinná jak venku, tak ve vnitřních prostorách, speciálně v chlévech, silech a jiných stavbách, kde je k
dispozici hodně potravy
Zvláštní filtrační fólie ještě dodatečně chrání před kontaktem s aktivní látkou
Přidané atraktanty lákají hlodavce
Popis:
Rodenticid ve formě měkké návnady s aktivní látkou bromadiolon je vhodný na hubení domácích
myší a černých a šedých potkanů, a především tam, kde se škůdci objevují ve větších populacích.
Aktivní látka má vedle zpomaleného působení ještě mimořádně široké spektrum použití, a proto je
nejčastější volbou mezi profesionálními deratizéry. Stejně tak mimořádnou úspěšnost zajištuje
atraktant, který vábí škůdce, a samotná forma výrobku – měkké návnady jsou prokazatelně
nejúčinnější formou rodenticidů.
Jsou mimořádně vhodné na používání v prostorách, kde mají myši a potkani k dispozici hodně
potravy. Působit začne ihned, když je zvíře požije, ale uhyne ještě později, takže nezpůsobí odpor vůči
návnadě u živých hlodavců. Zvláštní filtrační fólie umožňuje jednoduché a dávkované zacházení s
návnadou, a současně zabraňuje přístupu vlhkosti a umožňuje dlouhodobější působení návnady.
Bromadiolon zabraňuje tvorbu protrombinu v krvi, což způsobí vnitřní a vnější krvácení a úhyn
hlodavce. Ratimor měkká návnada začne působit brzy po požití. Smrt jednotlivých členů nezpůsobí
odpor vůči návnadě u živých hlodavců. Myši a potkani, kteří se otráví, třebaže s jednou samotnou
dávkou mají pocit dušení a spěchají k otevřenému prostoru. Ratimor měkká návnada je účinná také
proti hlodavcům, kteří jsou odolní na varfarin a další antikoagulanty první generace. Akce deratizace s
Ratimor měkkou návnadou trvá od 7 do 10 dní.
Návod na použití:
Ratimor měkká návnada je balena v menších porézních sáčcích, které se neotvírají. Návnady
umísťujeme na místech, kde se pohybují myši a potkani, a také se zdržují lidi a jiná zvířata, zakryjeme
starými deskami, nebo starými cihlami. Ratimor měkkou návnadu používáme jako rodenticid ve
skladech zemědělských výroben, ve skladech potravin, nebo na zemědělských farmách, a to na
hubení myší a potkanů:
pro domácí myši (Mus musculus) v množství 20–25 g, resp. 2–3 návnady s umístěním v hromádkách v
blízkosti hnízda, nebo na místa, kde se pohybují
pro černé potkany (Rattus rattus) a šedivé potkany (Rattus norvegicus) v množství od 100- 150 g,
resp. 10-15 návnad s umístěním v hromádkách na zakrytých místech.
Spotřebovanou návnadu je nutno nahrazovat, dokud nebudou myši a potkani zcela vyhubeni.
Uhynulá zvířata odstraníme. V místech, kde se zdržují osoby, nebo zvířata návnady zakryjeme starými
deskami, nebo cihalmi. Při umísťování návnad je nutno dávat pozor, aby nedošlo ke znečištění vody
(umísťujeme minimálně 20 m od vody). Návnady nesmí být přístupné dětem a teplokrevným
zvířatům.

Návnady uchovávejte v uzavřeném prostoru, který není určen na skladování potravin, nápojů a
krmiva pro zvířata. Uchovávejte je v originálním balení a nepřístupné dětem. Chraňte je před
teplotou, světlem a vlhkostí.
Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému
vypršela lhůta použitelnosti příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů.
Musí se zacházet v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s
nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.
KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ
JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA SAMOTNÉM BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

