
Rodenticidní přípravek k hubení
potkanů, krys a myší



Působí na všechny běžné druhy
škodlivých hlodavců

Obsahuje difethialon - antikoagulant druhé generace,  
k dosažení rodenticidního účinku stačí jednorázový 
příjem nástrahy. Rodilon Pasta účinkuje na myši, myši-
ce, potkany a krysy. Je použitelný ve všech prostorách 
kde se hlodavci vyskytují.

Pasta – vynikající atraktivita
- speciálně ochucená nástraha ve formě pasty na bázi 
 cukru a rostlinného oleje. Rodilon Pasta je hlodavci 
 preferována před ostatními zdroji potravy
- Stabilizovaná formulace, která zůstává atraktivní  
 a účinná i 8 týdnů po vyložení a to i v extrémních 
 podmínkách (50°C).
- obsahuje Bitrex, silně hořkou látku pro člověka,  
 která zvyšuje bezpečnost při používání, aniž dochází 
 ke snížení účinnosti

Univerzální použití
- nástraha pastovité konzistence v 10 g sáčcích
- je použitelná ve všech prostorách kde se škodliví  
 hlodavci vyskytují
- je vhodná pro použití i v kanalizaci, na skládkách 
 odpadu, v objektech živočišné výroby apod.
- je účinná i v podmínkách velmi teplých nebo prašných 
 a ve vlhku
- není mastná, neznečišťuje povrchy

Systém ochrany proti hlodavcům
Hlavní zásady likvidace populace potkanů, krys a myší
1. Úklid prostoru a zaslepení nor, kde se hlodavci ukrývají.
2. Vyhledání potravních cest a trusu, což indikuje výskyt.
3. Určení míst položení nástrahy. Měla by být ve  
  vzdálenosti do 10 m od sebe (hustota se řídí četností 
  výskytu a členitostí prostředí).
- hubení potkanů a krys: až 10 sáčků na jedno místo
- hubení myší: 1–2 sáčky na jedno místo
4. Kontroly provádět minimálně 1x týdně a doplňovat 
  nástrahu, pokud je hlodavci odebrána.
Nástrahu je třeba pokládat tak, aby nebyla dosažitelná 
domácími nebo hospodářskými zvířaty.

Rodilon Pasta

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Rodilon obsahuje difethialon 0,025 g/kg. Rodilon® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.
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