Kompleksowy program
zwalczania gryzoni
W gospodarstwach rolnych deratyzacja
powinna być przeprowadzana 4 razy w ciągu roku.
Tylko systematyczne i częste deratyzacje
mogą uwolnić budynki od gryzoni.
Szczegółowe informacje dostępne u opiekunów handlowych
oraz w Dziale Obsługi Klienta.

www.canagri.pl

Co powinniśmy wiedzieć o myszach i szczurach?
Szczury i myszy wykazują różne zachowania społeczne.
Dlatego tak ważne jest, aby poznać charakterystykę szczurów i myszy. W ten sposób będzie można je skutecznie usunąć.

Mysz domowa (mus musculus)

Szczur wędrowny (rattus norvegicus)

1-2 lata

Średnia długość życia

6-12 miesięcy

6-8

Ilość młodych w miocie

5-6

4-6

Roczna ilość miotów

6-8

240-520 g

Waga dorosłego osobnika

20-25 g

Charakterystyka
Mała, o drobnej budowie,
Duży, mocno zbudowany, czaszka prostokątna,
pysk zakończony spiczasto,
pysk tępo zakończony, gruby ogon
duże, lekko owłosione uszy.
(krótszy niż długość głowy wraz z tułowiem),
Długość ogona równa długości głowy i tułowia.
małe przylegające uszy.
19-29 cm

Długość głowy wraz z tułowiem

7-11 cm

Charakter
Nieufny wobec nowych rzeczy
i nowego pożywienia.
Lubi znane i niezmienne otoczenie.

Bardzo ciekawska.
Nie unika ani nowych rzeczy,
ani nowego pożywienia. Stara się je poznać.

Przyjmowanie pokarmu
Odżywia się zazwyczaj w 2-3
Odżywia się nieregularnie w 20 miejscach,
znanych mu miejscach, nocą
nocą (jednorazowo 2-3 g).
(jednorazowo 20-30 g).
Może wykorzystywać zawartość wody
Potrzebuje osobno podawanej wody.
w pokarmie.
Aktywność
Po zmroku lub nocą,
zazwyczaj wzdłuż znanych dróg.
Zazwyczaj mieszka na ziemi.
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Aktywna przede wszystkim nocą.
Bardzo dobrze się wspina.
Większą część czasu swojego życia
może spędzić ponad ziemią.

Plan zwalczenia szczurów i myszy
W celu pewnego i skutecznego zwalczenia szczurów i myszy
zastosuj poniższe zasady:

A. Rozłożenie przynęty
1.
Ustal rodzaj zniszczeń dokonanych przez szkodniki (szczury i/lub myszy) i rozmiar inwazji szkodników.
Sprawdzaj przy tym możliwe drogi komunikacyjne wzdłuż murów, ścian, zidentyfikuj miejsca, w których się pożywiają
i wyrządzają szkody.
2.
W przypadku inwazji szkodników tylko przez pojedyncze myszy wewnątrz najwłaściwszym środkiem zwalczania tych szkodników
jest rozstawienia łapek na myszy.
3.
Po rozpoznaniu dróg komunikacyjnych, którymi poruszają się szkodniki, oznacz je i zamknij dojścia do pożywienia.
4.
Wzdłuż drogi wyłóż przynętę, a pojemniki na przynętę napełnij przynętą bez środka trującego (np. przynętą zbożową).
5.
Sprawdź, które pojemniki na przynętę zostały zaakceptowane i jak liczna jest inwazja szkodników.
Nie przestawiaj zaakceptowanych pojemników na przynętę, aby uzyskać optymalne ustawienie pojemników na przynętę
wzdłuż dróg komunikacyjnych.

B. Faza zwalczania
Okazuje się, że zwalczanie szczurów i myszy jest problemem całorocznym, szczególnie od sierpnia do marca.
W celu uzyskania optymalnego efektu zwalczania podziel podwórko/obszar na następujące rejony:

Poniższy schematyczny plan powinien być pomocny przy dostosowaniu tej koncepcji
do twoich warunków.

Zwalczanie szkodników

1.
Pas zewnętrzny (zielone oznaczenie).
2.
Pas wewnętrzny (żółte oznaczenie).
3.
Rejon permanentnego zwalczania (czerwone oznaczenie).
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I. Przynęta i monitoring
1.
Przeprowadzaj jednoczesne zwalczanie we wszystkich pomieszczeniach/rejonach stosując odpowiednią przynętę
(patrz: tabela „Właściwe rozłożenie przynęty”).
2.
Rozkładaj różnorodną przynętę przez wystarczająco długi czas, tzn. od około 3 do 4 tygodni.
3.
Sprawdzaj regularnie miejsca rozłożenia przynęty, na początku codziennie, po ok. 10 dniach raz na tydzień.
Rozkładaj przynętę podczas konsumpcji do chwili, aż nie ustanie.
4.
Podczas sprawdzania obszukaj teren pod kątem zabitych zwierząt i usuń je bezzwłocznie.
5.
Uważaj, aby podczas kontroli mieć jak najrzadszy kontakt z przynętą i nie zmieniaj ustawienia przynęty.
Szczury są bardzo wrażliwe na zmiany i unikają przynęty z zapachem człowieka.
6.
Zaznacz obszar zwalczania za pomocą wyraźnych i czytelnych symboli ostrzegawczych. Powinny one występować wraz z informacją
o ryzyku zatruć pierwotnych i wtórnych. Informacje o udzieleniu pierwszej pomocy w przypadku zatrucia muszą być w zasięgu ręki.
7.
Rozłóż przynętę tylko w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach na przynętę.
W ten sposób możesz zagwarantować, że przynęta nie zostanie rozniesiona po terenie (co utrudniłoby kontrolę)
i że tak zwane „organizmy niecelowe”, jak psy czy dzieci, nie będą miały dostępu do przynęty.
8.
Podczas rozkładania przynęty w kanalizacji należy uważać na to, aby nie mogła ona zostać spłukana lub rozniesiona.
9.
Jeżeli nie masz pewności, czy szkodniki są, opróżnij pojemnik na przynętę i włóż do niego trutkę woskową.
Po braku śladów ugryzień łatwo jest rozpoznać, czy szkodniki zostały już usunięte.
10.
Jeżeli po około 35 dniach aktywność gryzoni nie ustaje, należy poszukać przyczyny.
11.
Po przeprowadzeniu udanego zwalczania sprawdzaj podwórko regularnie pod kątem występowania śladów nowych gryzoni.
Ponadto należy rozstawić kilka pojemników na przynętę w miejscach newralgicznych i włożyć do nich przynętę wolną od substancji
toksycznej lub łapki na myszy.
Na podstawie śladów nadgryzień stwierdzić można kolejne wystąpienie gryzoni. Sposób ten zwany jest monitoringiem.

II. Właściwe rozłożenie przynęty
Właściwa strefa:

Przynęta zbożowa

Granulat

Kostka woskowa

Trutka miękka (pasta)

.

.

.

.

- pas zewnętrzny

tak

tak

tak

tak

- pas wewnętrzny

warunkowo

tak

tak

tak

- rejon intensywny

raczej nie

warunkowo

tak

tak

rejon suchy,

rejon suchy,

otoczenie zawilgocone

każde otoczenie,

mała możliwość

mała możliwość

(kanalizacja),

atrakcyjne także

Otoczenie

Właściwości

lub brak możliwości

lub brak możliwości

atrakcyjne także ze względu

przy występowaniu

występowania innych

występowania innych

na występowanie innych

innych źródeł

źródeł karmy

źródeł karmy

źródeł pokarmu

pokarmu

łatwa w użyciu, świeża,

łatwa w użyciu, świeża,

łatwa w użyciu, świeża,

łatwa w użyciu,

dobra akceptacja

dobra akceptacja,

dobra akceptacja

bardzo atrakcyjna

nadaje się do chrupania

przez dłuższy czas,

dla szczurów,

nadaje się do chrupania,

ponieważ w karmie

odpowiednia do obserwacji

dostarczany jest

gryzoni (monitoring)

także płyn

Rozkładanie przynęty:
- szczur

co 5-10 m

co 5-10 m

co 5-10 m

co 5-10 m

90-100 g

90-100 g

4-5 kawałków/bloków (20 g)

6-8 saszetek (15 g)

lub 1 kawałek/blok (100 g)
- mysz
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co 3-5 m

co 3-5 m

co 3-5 m

co 3-5 m

20-50 g

20-50 g

1-2 kawałków/bloków (20 g)

2-4 saszetek

III. Kontrola
Aby po przeprowadzeniu zwalczania szkodników zakończonego powodzeniem uniknąć
kolejnego ich wystąpienia, należy podjąć następujące środki:

1. Usunąć potencjalne źródła pożywienia (produkty spożywcze, śmieci, itp.).
2. Usunąć śmieci i odpadki, które mogą służyć jako kryjówka.
3. W miarę możliwości zablokować gryzoniom dostęp do wnętrz (załamania, otwory, luki dla kotów, drenaże, itp.)

IV. Dokumentacja
Dokumentacja jest ważna dla systematycznego zwalczania i jego powodzenia.
Ponadto różne ustawy i przepisy dotyczące gospodarki rolnej wymagają stosowania
odpowiednich metod gwarantujących standardy higieny.

1. Sporządź plan położenia i nanieś nań miejsca rozmieszczenia przynęty w poszczególnych strefach.
2. Oznacz miejsca rozmieszczenia przynęty za pomocą kolejnych numerów i sporządź listę tego, co, kiedy i w jaki sposób
zostało zaopatrzone w przynętę.

C. Częste przyczyny niepowodzenia w zwalczaniu gryzoni
Przynęta nie jest wystarczająco świeża i dlatego nie jest atrakcyjna.
Przynęta nie była rozkładana w rękawicach i dlatego ma „zapach człowieka”.
Jest wiele alternatywnych możliwości żywienia się szkodników, w szczególności produkty zawierające witaminę K,
która neutralizuje skuteczność substancji czynnych (np. mleko sojowe, liście kapusty).
Miejsca rozmieszczenia przynęty były ciągle zmieniane lub odwracano czymś uwagę gryzoni.
Rozstawiono zbyt mało stanowisk z przynętą.
Nie zadbano o uzupełnianie przynęty lub nie stosowano jej przed odpowiednio długi okres.
Z otoczenia przedostają się ciągle nowe gryzonie.

CanAgri oferuje bogaty program systematycznego zwalczania szczurów i myszy.
Oprócz wariantów przynęt trujących i odpowiednich dla nich stacji z przynętami, znajdziecie Państwo, na kolejnych stronach,
także pułapki mechaniczne (łapki), urządzenia do odstraszania/obrony i do łapania żywcem.
Stosownie do liczebności inwazji szkodników i do twoich potrzeb możemy zaoferować właściwy produkt.
Szeroka oferta różnorodnych przynęt, jak:
przynęta zbożowa,
granulat,
kostka woskowa,
trutka miękka pasta
gwarantuje, że w każdej sytuacji i w przypadku każdego obszaru można zastosować właściwy produkt.
W obowiązującym programie znajdują się wszystkie ważne substancje aktywne w doborowych produktach
i przy uwzględnieniu optymalnego skutku zwalczania: Difenacoum i Bromadiolon są najbardziej znanymi substancjami
aktywnymi drugiej generacji stosowanymi z powodzeniem od lat w gospodarstwie domowym, w miastach i na wsi.

W przypadku wszystkich przynęt trujących ważne jest, aby – ze względu na ich działanie
opóźnione w czasie – martwe gryzonie były natychmiast fachowo sprzątane.
Regularna kontrola, o której wspominano już wcześniej, jest z tego względu niezbędna.

Zwalczanie szkodników

D. Produkty
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Deratyzacja
Z badań dotyczących deratyzacji wynika, że w gospodarstwach rolnych powinna być ona przeprowadzana 4 razy w ciągu roku.
Deratyzacja budynków inwentarskich powinna przebiegać jednocześnie z deratyzacją budynku mieszkalnego, by uniemożliwić
gryzoniom schronienie się w domu i powrót na fermę po skończeniu zabiegu.
W małych gospodarstwach można przeprowadzać deratyzację samodzielnie, na dużych fermach lepiej powierzyć ją
wyspecjalizowanym firmom. Tylko systematyczne i częste deratyzacje mogą uwolnić budynki od gryzoni.

Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni
Podłączane do kontaktu.
Nieszkodliwe dla człowieka.
Możliwa zmiana poziomu ultradźwięków.
W 100% nietoksyczne.
Tylko do użytku wewnętrznego.
12-0191

Nazwa/typ
Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni 230 V

Kod produktu
12-0191

1/24

Dane techniczne
Zasilanie

230 V / 50 Hz

Zużycie energii

1W

Częstotliwość

25 - 65 kHz

Zasięg

ok. 1000 m2

Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni
Wykorzystuje ultradźwięki (20 000 - 27 000 Hz) do odstraszania gryzoni w promieniu 350 m2.
Z ruchomym uchwytem.
Niskie zużycie energii.
Dioda LED do kontroli pracy.
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

12-0029
Nazwa/typ
Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni

Kod produktu
12-0029

1/30

Pułapka na myszy Luna
Drewniana podstawka.
2 szt. w blistrze.
12-0002
Nazwa/typ
Pułapka na myszy Luna, 2 szt.

Kod produktu
12-0002

1/50

Pułapka na szczury Luna
Drewniana podstawka.
1 szt. w blistrze.

Nazwa/typ
Pułapka na szczury Luna
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12-0005

Kod produktu
12-0005

1/30

Pułapka na myszy mouseStop
Skuteczna i gotowa do użytku pułapka na myszy wraz z przynętą.
Zużytą przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa do użycia.
Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną siłę zatrzaskiwania.
Zatrzaśnięcie nie jest bolesne dla dzieci i zwierząt domowych.

12-0238
12-0240
Nazwa/typ
Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display 16 szt.)

12-0239
Kod produktu
12-0238

1/16

Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display stojący 44 szt.)

12-0239

1/44

Przynęta do pułapek 12-0238 i 12-0239, 6 szt.

12-0240

1/20

Pułapka na szczury ratStop
Skuteczna i gotowa do użycia pułapka na szczury z naturalną przynętą.
Zużytą przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa
do użycia.
Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną
siłę zatrzaskiwania.

12-0241

Nazwa/typ
Pułapka na szczury ratStop (display 12 szt.)

12-0242
Kod produktu
12-0241

1/12

Pułapka na szczury ratStop (display stojący 25 szt.)

12-0242

1/25

Przynęta do pułapek 12-0241 i 12-0242, 3 szt.

12-0243

1/10

Pułapka na myszy Snapper
Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 11 x 5 cm.
2 szt. w blistrze.
12-0190
Nazwa/typ
Pułapka na myszy Snapper, 2 szt.

Kod produktu
12-0190

1/100

Pułapka na szczury Snapper
Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 14 x 7,5 cm.
12-0033
Nazwa/typ
Pułapka na szczury Snapper

Kod produktu
12-0033

Zwalczanie szkodników

12-0243

1/40
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Pułapki Novital do łapania żywych myszy i szczurów
Wysokiej jakości, funkcjonalne produkty wykonane z tworzywa sztucznego.
Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wynikami badań dotyczących myszy i szczurów,
przez co gwarantują łatwą obsługę i humanitarne techniki łapania tych zwierząt.

Żywołapka na myszy
Do łapania żywych myszy pojedynczo.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.
Wymiary: 12 x 5 cm.
Nazwa/typ
Żywołapka na myszy

12-0224
Kod produktu
12-0224

1/48

Żywołapka na myszy
Wykonana z tworzywa sztucznego, w kształcie kopuły.
Z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.
Średnica: 14 cm.

12-0225

12-0235
Nazwa/typ

Kod produktu

Żywołapka na myszy, 2 wejścia

12-0225

1/12

Żywołapka na myszy z 1 otworem

12-0235

1/12

Żywołapka na myszy z 3 otworami

12-0236

1/12
12-0236

Pułapka na szczury
Do łapania kilku żywych szczurów naraz.
Zawiera urządzenie mocujące do umieszczenia w pionie lub w poziomie.
Wykonana z tworzywa sztucznego, z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.

Nazwa/typ

Kod produktu

Żywołapka na szczury, 37 x 14 cm

12-0226

1/4

Żywołapka na szczury, 27 cm

12-0237

1/4

12-0226

Żywołapka na myszy
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Prosta w instalacji.
Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają
uwolnieniu raz uwięzionego zwierzęcia.
Ekologiczna.
12-0233
Nazwa/typ
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Kod produktu

Żywołapka na myszy

12-0233

1/12

Żywołapka na myszy z dwoma otworami

12-0234

1/9

12-0234

Pułapki na myszy i szczury Alive
Ważne: należy umieścić w ciemnych miejscach blisko miejsca żywienia,
stosów drewna, przy stodole. Dotyczy wszystkich pułapek serii Alive.

Pułapka na myszy koszyczkowa Alive
Wykonana z drutu ocynkowanego, podstawa z tworzywa sztucznego.
Z dwoma wejściami i otwieraną pokrywą.
Wymiary: 15 x 15 x 7,5 cm.
Nie przypomina tradycyjnych pułapek, dlatego jest bardziej skuteczna.
12-0009

Nazwa/typ
Pułapka na myszy koszyczkowa Alive

Kod produktu
12-0009

1/12/72

Pułapka na myszy klatkowa Alive
Podstawa z tworzywa sztucznego.
Wykonana z drutu ocynkowanego.
Z klapką i sprężyną napinającą.
Wymiary: 12 x 5,5 x 5,5 cm.

12-0010
Nazwa/typ
Pułapka na myszy klatkowa Alive

Kod produktu
12-0010

1/10/150

Wykonana z drutu ocynkowanego.
Z klapką i sprężyną napinającą.
Z otwieraną pokrywą.
Podstawa z tworzywa sztucznego.
Wymiary: 30 x 11,5 x 12 cm.
12-0011

Nazwa/typ
Pułapka na szczury klatkowa Alive

Kod produktu
12-0011

1/12/36

Pułapka na szczury Alive Multirat
Z klapką zatrzaskową - szczur musi przejść przez dwa zatrzaskowe obszary.
Z otwieraną pokrywą.
Kształt półkolisty.
Wymiary: 40 x 24 x 18 cm.
12-0012

Nazwa/typ
Pułapka na szczury Multirat

Kod produktu
12-0012

1/4

Zwalczanie szkodników

Pułapka na szczury klatkowa Alive
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Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box
Stacja na myszy i szczury - na otwarte przestrzenie.
Na przynęty w formie bloczków, past i granulatu.
Ocynkowany.
Długość 40 cm.
Zamykana w celu zachowania przynęty z dala od dzieci
i zwierząt domowych.
12-0023

Nazwa/typ

Kod produktu

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box

12-0023

1

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy
Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
Na trutki w bloczkach, granulacie i paście.
Zamykany na kluczyk w celu zachowania przynęty
z dala od dzieci i zwierząt domowych.

12-0024
12-0025

12-0026

Nazwa/typ

12-0027

Kod produktu

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Bora, 32,5 x 25 x 16 cm

12-0024

1/8

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Beta, 22,5 x 18,5 x 9,5 cm

12-0025

1/6

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Alpha, 23 x 10,5 x 10 cm

12-0026

1/6

Karmnik deratyzacyjny na myszy Peti, 12,5 x 9,5 x 4,5 cm

12-0027

1/72

Kluczyk zapasowy do karmników Bora, Beta, Alpha i Peti

12-0024-001

1/50

Pułapka klejowa na gryzonie Ratimor plus
Pułapka lepowa na gryzonie Ratimor plus to gotowy produkt bez dodatku trucizny
przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów. Można korzystać z niego wewnątrz pomieszczeń,
w piwnicach, przechowalniach rowerów, spiżarniach, kuchniach i wszelkiego rodzaju budynkach
gospodarczych, a szczególnie w miejscach, gdzie występuje ograniczona możliwość zastosowania
pułapek gryzoniobójczych.
Potwierdzona skuteczność w zwalczaniu myszy i szczurów.
Duża powierzchnia klejowa - 26 x 19 cm.
Pozwala pozbyć się gryzoni z chronionego terenu.
Bardzo silny klej.
Łatwa w użyciu.
Nie zawiera trucizny.

Nazwa/typ
Pułapka na myszy i szczury Ratimor, klejowa, z wabikiem, 265 x 195 mm
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Kod produktu
12-0307

1/72

Trutki
Trucizny o działaniu opóźnionym najczęściej zawierają antykoagulanty (np. bromadiolon, difenacoum) - substancje obniżające
krzepliwość krwi, które powodują u gryzoni krwotoki prowadzące do śmierci.
Czasem substancją powodującą śmierć u gryzonia jest kalcyferol, który powoduje gwałtowny wzrost poziomu wapnia we krwi,
odkładanie się wapnia w płucach, naczyniach krwionośnych i nerkach.
Preparaty przedstawione poniżej zawierają związki mumifikujące, co zapobiega rozkładowi martwych gryzoni.
Trutki miękkie są szczególnie chętnie pobierane przez gryzonie, są bardzo skuteczne, ponadto duża zawartość tłuszczu
czyni je odpornymi na wilgoć.

Trutki należy umieszczać w osłonie, chroniącej przed deszczem i zwierzętami domowymi,
a najlepiej w karmnikach deratyzacyjnych. Powinny być rozmieszczone na trasach wędrówek
gryzoni, np. między kryjówką szczurów, a ich miejscem żerowania.

Extrat pasta
Preparat przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w tradycyjnych miejscach ich występowania
oraz do zwalczania szczurów w takich miejscach jak: kanały ściekowe,
cieki wodne, kanalizacje, magazyny towarowe, itp.
W postaci saszetek z trutką miękką.
Zawiera substancję czynną bromadiolon.
Zawiera substancje zapachowe wabiące szkodniki,
które giną wkrótce po jej zjedzeniu, nie wywołując
nieufności u innych osobników z kolonii.
Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium,
który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu
przez ludzi i zwierzęta domowe.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

12-2011
Kod produktu
12-2011

1/10

Extrat granulat
Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
Zawiera substancję czynną bromadiolon.
Zawiera atraktanty (substancje wabiące) przyciągające gryzonie.
Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.
Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium,
który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu
spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

12-2013
Nazwa/typ
Extrat granulat 1 kg

Kod produktu
12-2013

Zwalczanie szkodników

Nazwa/typ
Extrat pasta 1 kg

1/10
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Ratimor trutka miękka
Szczególnie chętnie zjadana przez gryzonie - bardzo skuteczna.
Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
Działa szybko i skutecznie.

Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza ponad przyjętą normę,
która jest uważana za skuteczną w przypadku zwalczania szczurów
i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

12-0054
Nazwa/typ

Kod produktu

Ratimor trutka miękka, 500 g

12-0054

1/14

Ratimor trutka miękka, 5 kg

12-0056

1

Ratimor trutka miękka, 25 kg

12-0055

1

Ratimor trutka granulat
Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcję 100 g, umieszczaną co 5-10 m
w pobliżu miejsc gnieżdżenia się gryzoni i żerowania oraz w miejscach pobierania wody.
Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 g, umieszczając go co 2-5 m w pomieszczeniach.
Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
Dzięki dużej zawartości zboża trutka jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
Zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie.
Bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

Nazwa/typ
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Kod produktu

Ratimor trutka granulat 200 g

12-0067

1/20

Ratimor trutka granulat 4 kg (wiadro)

12-0053

1

Ratimor trutka granulat 25 kg

12-0061

1

12-0067

Ratimor trutka zbożowa
Skuteczny środek w formie ziarna o zabarwieniu czerwonym umieszczony w saszetkach.
Do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych.
Zawiera substancję czynną bromadiolon oraz dodatek bitreksu (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak
zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Stosowanie:
Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcje 100-150 g, tzn. ok. 10-15 saszetek
co 5-10 m w pobliżu nor, miejsc przebywania oraz w miejscach występowania śladów
bytowania gryzoni.
Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20-30 g, tzn. ok. 2-3 saszetek co 2-5 m.
Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

Nazwa/typ
Ratimor trutka zbożowa 5 kg

12-0057

Kod produktu
12-0057

1

Ratimor kostka woskowa

Stosowanie:
Środek umieszczać w specjalnych kominkach deratyzacyjnych dla szczurów i myszy,
pod osłonami, na tackach plastikowych lub tekturowych, gdzie będzie on niedostępny
dla dzieci, zwierząt i ptactwa.
W przypadku zwalczania szczurów należy stosować w porcjach 100-150 g, w miejscach
osłoniętych w odległości co 5-10 m.
W przypadku zwalczania myszy należy rozkładać preparat w porcjach po 20-30 g co 2-5 m,
w miejscach gdzie gromadzą się gryzonie.
Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

Nazwa/typ

12-0058

Kod produktu

Ratimor kostka woskowa 250 g

12-0058

1/20

Ratimor kostka woskowa 10 kg

12-0059

1

Zwalczanie szkodników

Skuteczny środek w formie kostki woskowej o zabarwieniu czerwonym do zwalczania szczurów i myszy.
Zawiera substancję czynną bromadiolon oraz dodatek bitreksu (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak
zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.
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Rękawice Protex
Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy
wzorowana na plastrze miodu.
Długość 30 cm.

Cecha produktu
Trwałość
Czułość na dotyk
Ochrona przed wilgocią
Odporność na smar/olej
Antypoślizgowość
Oddychalność

1010

Nazwa/typ

AKL

Kod produktu

Rękawice Protex rozmiar 7

10-7562

1/6/240

Rękawice Protex rozmiar 8

10-7563

1/6/240

Rękawice Protex rozmiar 9

10-7564

1/6/240

Rękawice Protex rozmiar 10

10-7565

1/6/240

Rękawice jednorazowe Master Glove
Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne.
Nie zawierają lateksu.
Chlorowane jednostronnie, niejałowe.
100% syntetyczny, niebieski kauczuk nitrylowy.
Pasują na obie dłonie.
Tekstura na palcach, mankiet rolowany.
Rękawice zachowają swoje właściwości,
gdy będą trzymane w suchych warunkach.
Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
Zgodne z Dyrektywami i normami:
93/42/EEC, PPR 89/686/EEC, EN 455,
EN 420, EN 374.

Nazwa/typ

Kod produktu

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar XS, 100 szt.

09-3144

1/10

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar S, 100 szt.

09-3145

1/10

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M, 100 szt.

09-3146

1/10

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar L, 100 szt.

09-3147

1/10

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar XL, 100 szt.

09-3148

1/10

Użycie rękawic wzmacnia skuteczność trutek.
Rękawice zapobiegają przedostawaniu się do trutki „zapachu człowieka”
wzbudzającego nieufność gryzoni.
14

Krety
Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem kretów występujących na terenie ogrodów zamkniętych,
upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).

Pułapka na krety z drutu
2 sztuki.

Nazwa/typ
Pułapka na krety z drutu

12-0013

Kod produktu
12-0013

1/10/140

Pułapka na krety VoleX John
Z miejscem na przynętę.
Łatwa do zastawienia.
Wykonana z metalu.

Nazwa/typ

Kod produktu

Pułapka na krety VoleX John

12-0014

1/6/72

Płytki zapasowe do pułapki VoleX John, 6 szt.

12-0014-001

1/350

12-0014

Pułapka na krety

12-0065
Nazwa/typ

12-0066

Kod produktu

Pułapka na krety - zacisk bez napinacza

12-0065

1/10/70

Pułapka na krety - zacisk z napinaczem

12-0066

1/20

Żywołapka na krety
Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Prosta w instalacji.
Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają uwolnieniu
raz uwięzionego zwierzęcia.
Ekologiczna.
12-0232
Nazwa/typ
Żywołapka na krety

Kod produktu
12-0232

Zwalczanie szkodników

Wykonana z metalu.

1/6
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Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive
Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność w oddalonym miejscu.
Regulowana długość (od 25,5 do 27,5 cm), wykonana z trwałego tworzywa.
Posiada dwa wejścia.
Otwory kontrolne ułatwiają sprawdzanie stanu pułapki.

Nazwa/typ

12-0018

Kod produktu

Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive

12-0018

1/6/144

Urządzenie odstraszające krety Pulsar
Odstraszacz akustyczny, co 15 sekund wytwarza wibrujący dźwięk,
działający na wrażliwy słuch kreta.
Nieodpowiednie do gleb ciężkich.
Dostarczane bez baterii (4 x R20).
Długość 41,5 cm.
Średnica 8 cm.
Działa w promieniu 36 metrów.
Łatwe w obsłudze.
Wodoodporne.
Nazwa/typ

12-0071

Kod produktu

Urządzenie odstraszające krety Pulsar

12-0071

1/24

Odstraszacz na krety Pulsar Solar
Odstraszacz akustyczny, co 30 sekund wytwarza wibrujący dźwięk,
działający na wrażliwy słuch kreta.
Nieodpowiedni do gleb ciężkich.
Zasilany energia słoneczną.
Długość 43 cm.
Średnica 15,5 cm.
Działa w promieniu 29 metrów.
Nazwa/typ

12-0068

Kod produktu

Odstraszacz na krety Pulsar Solar

12-0068

1/24

Pułapka na nornice VoleStop
A

Łatwa w obsłudze pułapka z unikalnym wzorem - głową kota.
Wyjątkowo niezawodna z doskonałą siłą uderzenia,
umożliwiająca skuteczne uchwycenie szkodników.
Przyjazne dla środowiska, wielokrotnego użytku.
Bezpieczna dla użytkowników i zwierząt domowych.
Zestaw akcesoriów składający się z drążka wyszukiwania (A)
i przyrządu do robienia otworów (B) - średnica otworu 60 mm;
do zakupienia osobno.

B

Uzbrojenie pułapki:
należy maksymalnie naciągnąć czerwoną szyjkę pułapki,
kiedy zwierzę znajdzie się w pułapce, pułapka zostanie zamknięta widoczna jest tylko głowa kota bez czerwonego kołnierza.

Nazwa/typ
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Kod produktu

Pułapka na nornice VoleStop

12-0295

1/10

Akcesoria do pułapki VoleStop 12-0295

12-0295-001

1/4

12-0295

Preparaty do odstraszania dzików
i innych dzikich zwierząt

Wild Stop Plus
Służy do odstraszania zarówno dużej, jak i drobnej zwierzyny.
Działa odstraszająco na jelenie, dziki, lisy, zające, ptaki drapieżne, kuny, szczury,
nornice, krety i inne małe gryzonie.
Preparat znajduje zastosowanie przy kształtowaniu krajobrazu, w ogrodnictwie,
hodowli drzew owocowych, sadownictwie oraz w szkółkach drzewek.
Jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt.
Działa - w zależności od warunków atmosferycznych - 12 tygodni, nawet dłużej.
Stosuje się go w formie rozcieńczonej poprzez oprysk, barierę zapachową lub smarowanie.

Sposób użycia:
Opryskiwanie
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:12, np. 1 l preparatu WILD STOP PLUS
na 12 litrów wody - 1 l koncentratu wystarcza na 2000 m2 ziemi.
Bariera zapachowa
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i spryskać pasek do około 2 m szerokości
wokół obszaru chronionego - 1 litr koncentratu wystarcza na 5000 m2 ziemi (2 500 mb).
Dla wzmocnienia bariery zapachowej wystarczą 2 litry preparatu Wild Stop na 1 ha pola.
Smarowanie
Zastosowanie - odstraszanie kun, lisów, szczurów itd. od urządzeń elektrycznych,
instalacji w samochodach i maszynach, pomieszczeń z młodymi zwierzętami itp.
Opakowanie 1 l WILD STOP PLUS należy wymieszać w stosunku 1:1 z wodą
i posmarować chronione przedmioty.

12-2009

12-2008
Nazwa/typ

Kod produktu

Wild Stop Plus 200 ml

12-2008

1/20

Wild Stop Plus 1000 ml

12-2009

1/9

Wild Stop Plus 5000 ml

12-2010

1

Zwalczanie szkodników

12-2010
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Preparaty do odstraszania dzików
i innych dzikich zwierząt

Wild Stop Plus - CORN
Wysoce skoncentrowany preparat w formie oprysku do odstraszania dzików
oraz innej dzikiej zwierzyny, która powoduje szkody na polach kukurydzy
oraz innych polach uprawnych.
Zawiera wyłącznie substancje naturalne lub o składzie identycznym z naturalnymi,
jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt przy zachowaniu należytych
środków ostrożności.
Preparat o długim czasie działania - w zależności od warunków atmosferycznych do 12 tygodni.
Koncentrat należy używać jedynie w formie rozcieńczonej.

Sposób użycia:
Oprysk całego pola
Rozprowadzić 5 litrów preparatu w 250 l wody i opryskać opryskiwaczem cały obszar,
który chcemy chronić. 5 l preparatu wystarcza do opryskania 1 ha chronionych upraw.
Bariera zapachowa
Rozprowadzić 1 litr preparatu w 50 l wody i opryskiwać pas o szerokości dwóch metrów
dookoła obszaru, który chcemy chronić. 1 litr preparatu wystarcza na ochronę 1 ha upraw
jako bariera zapachowa.

Nazwa/typ
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12-2015

Kod produktu

Wild Stop Plus - CORN 1 l

12-2014

1/9

Wild Stop Plus - CORN 5 l

12-2015

1

12-2014

Dokumentacja / notatki
Przypomnijmy: dokumentacja jest ważna dla systematycznego zwalczania i jego powodzenia.
Zostawiamy to miejsce z myślą o notatkach i planach, jakie mogą Państwo wykonać w związku z przeprowadzaną
akcją deratyzacyjną. Przykładowy plan na str. 3, a zasady sporządzania dokumentacji - na str. 5 niniejszego katalogu.
1. Sporządź plan położenia i nanieś nań miejsca rozmieszczenia przynęty w poszczególnych strefach.
2. Oznacz miejsca rozmieszczenia przynęty za pomocą kolejnych numerów i sporządź listę tego, co, kiedy i w jaki sposób
zostało zaopatrzone w przynętę.

trutka
zbożowa 100g
20.07.2018

Pom.
gosp.

Korytarz paszowy

Paszarnia

6x 15g
trutka miękka
20.07.2018

2x 100g trutka granulat
20.07.2018

pułapka
16.08.2018
pułapka
16.08.2018

Zwalczanie szkodników

Przykładowy schemat rozłożenia trutek/pułapek
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