JAK STOSOWAĆ PREPARATY SOREXA
Preparaty SOREXA® powinny być zastosowane niezwłocznie po stwierdzeniu obecności
gryzoni. Jakiekolwiek opóźnienia w stosowaniu preparatu mogą spowodować utrudnienia
w rozwiązaniu problemu oraz wzrost kosztów i długości trwania zabiegu.

Preparaty Sorexa dają pełne możliwości
zwalczania szczurów i myszy

Skuteczne zwalczanie gryzoni wymaga systematycznych działań:
Inspekcja terenu
Należy wyszukać: ślady bytowania
gryzoni, ich odchody, oznaki żerowania
i spowodowane szkody, nory, które
zazwyczaj znajdują się w pobliżu wody
oraz sprawdzać drogi wnikania gryzoni
do budynku.
Mapa terenu
Naszkicuj mapę terenu i zaznacz
miejsca aktywności gryzoni.
Będą to punkty dpowiednie do
wyłożenia preparatu.
Stosowanie przeciwko szczurom
Przynętę rozmieścić w porcjach 5 kostek,
10 saszetek pasty lub 100-200 g
granulatu na jeden punkt poboru.
Punkty poboru rozmieścić co 1-2 m,
pomiędzy norami i miejscami żerowania, blisko odchodów, wewnątrz
i wokół budynku.

Rozmieszczenie przynęty
Należy zawsze wykładać preparat
w miejscach niedostępnych dla dzieci,
zwierząt i ptaków.
Zaleca się stosowanie karmników
deratyzacyjnych.
Kontrola punktów wyłożenia
Sprawdzać punkty wyłożenia
i uzupełniać preparat do momentu,
gdy przynęta pozostaje nietknięta
przez okres 10 dni.
Usuwanie odpadów
Usuwać pozostały preparat, pojemniki
i opakowania z obszaru stosowania.
Zapobieganie
Preparaty SOREXA® mogą
być wykładane w karmnikach
deratyzacyjnych w miejscach
strategicznych, w celu zapobiegania
ponownej inwazji gryzoni.

Stosowanie przeciwko myszom
Wyłożyć 1 kostkę, 1 saszetkę lub 20-30 g
granulatu na jeden punkt poboru.
Punkty rozmieścić co 1-2 m,
w miejscach, gdzie widać wyraźne
szkody lub występują inne oznaki
bytowania myszy.

Sorexa® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF.
Stosuj biocydy w bezpieczny sposób.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dołączonymi do produktu.
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Więcej informacji można uzyskać od:
BASF Polska Sp. z o.o.
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Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 99 99
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Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów
związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych

SOREXA Pasta
®

SOREXA® PASTA jest trutką miękką porcjowaną w saszetkach o masie 15 g.
Taka forma preparatu łączy w sobie ogromną atrakcyjność przynęty dla gryzoni
z łatwością użycia pojedynczych porcji preparatu bez ryzyka jego rozsypania.
SOREXA® PASTA może być stosowana do zwalczania myszy i szczurów
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Difenakum – substancja aktywna preparatów SOREXA
Difenakum to bardzo skuteczny antykoagulant drugiej generacji, opracowany przez firmę Sorex
Limited w 1972 roku. Od ponad 30 lat jest nadal skuteczny w zwalczaniu wszystkich odmian myszy
i szczurów (np. szczur śniady, szczur wędrowny, mysz domowa), również osobników odpornych
na antykoagulanty pierwszej generacji, takie jak chlorofacynon i warfaryna.
Już niewielka dawka difenakum zawarta w preparacie dostarcza do organizmu gryzonia dawkę
letalną (DL50), jak przedstawiono poniżej:
Rattus norvegicus
9g

Mus domesticus
0,4 g

25 g

3g

Dzienne zapotrzebowanie szczura
wędrownego na pożywienie: 25 g

Dzienne zapotrzebowanie myszy
domowej na pożywienie: 3 g

Dawka letalna (DL50) preparatu
zawierającego 50 ppm difenakum: 9 g

Dawka letalna (DL50) preparatu
zawierającego 50 ppm difenakum: 0,4 g

Zalety preparatu SOREXA® PASTA:
Wysoka skuteczność. Alternatywne rozwiązanie do tradycyjnych trutek
zbożowych. Idealny do stosowania na trudne gryzonie do zwalczenia, ze
względu na wygórowane i nieprzewidywalne preferencje pokarmowe.
Półpłynna konsystencja pasty. Minimalizuje możliwość rozsypania preparatu,
uniwersalny do użycia szczególnie w obszarach, gdzie jest to istotne dla
bezpieczeństwa stosowania.
Atrakcyjny zapach. Zwabia nawet najbardziej niechętne i nieufne gryzonie.
Minimalizuje nakład pracy. Dawka preparatu jest dokładnie odmierzona,
co pozwala na szybkie rozłożenie saszetek z trutką na terenie zwalczania
szkodników.

Zalecenia stosowania:
Idealne do zastosowania
w przypadku trudnych
do zwalczenia myszy
i szczurów, u których
wystąpiła niechęć
do tradycyjnych rodentycydów na bazie zbożowej.
Łatwość i bezpieczeństwo
stosowania sprawia, że
SOREXA® PASTA może być
użyta w budynkach mieszkalnych i wokół nich, z dala od
zabudowań, wokół wysypisk
śmieci oraz w kanałach ściekowych i kanalizacyjnych, gdzie
profesjonalizm i czystość są
jednymi z głównych atutów.

SOREXA Granulat
®

SOREXA® GRANULAT jest preparatem bardzo atrakcyjnym smakowo dla
myszy i szczurów. Ta nowa forma użytkowa, opracowana w ciągu ostatnich
lat we własnych laboratoriach Sorex Limited, jest zaprojektowana tak, aby
zamaskować silne właściwości trujące difenakum.
Zalety preparatu SOREXA® GRANULAT:
Bardzo atrakcyjny smakowo. Jeden z preparatów bardziej atrakcyjnych
smakowo dla myszy i szczurów. Stworzony w oparciu o wysokiej jakości,
bezwoskową karmę laboratoryjną, zapewniającą dobrą konsumpcję przez
gryzonie i szybkie ich zwalczanie, niezależnie od nasilenia szkodników.
Skuteczny. Wysoka skuteczność w zwalczaniu myszy i szczurów w
budynkach mieszkalnych została udowodniona laboratoryjnie i w badaniach
terenowych.
Wysoka trwałość. Zminimalizowane jest kruszenie granulatu i powstawanie
pyłu, dzięki czemu zmniejszona jest ilość odpadów. Twarde brzegi zaspakajają
naturalną potrzebę szczurów i myszy do gryzienia.
Uniwersalny. W przeciwieństwie do innych granulatów SOREXA® GRANULAT
jest odpowiedni do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Zalecenia stosowania:
W związku z wysoką atrakcyjnością
smakową dla gryzoni, SOREXA®
GRANULAT jest najlepszy do stosowania na terenach zasobnych
w różnorodny pokarm oraz w sytuacjach,
gdzie szybkość zwalczania gryzoni ma
istotne znaczenie.

SOREXA Kostki
®

SOREXA® KOSTKI jest preparatem opracowanym specjalnie do zwalczania
myszy i szczurów. Wygodna do stosowania forma użytkowa SOREXA® KOSTKI
optymalizuje skuteczność zwalczania i atrakcyjność smakową dla gryzoni.
Zalety preparatu SOREXA® KOSTKI:
Skuteczny. Bezsporna skuteczność w zwalczaniu myszy i szczurów, łącznie
z osobnikami odpornymi na antykoagulanty pierwszej generacji, takie jak
chlorofacynon lub warfaryna.
Wzmocniona atrakcyjność smakowa. Łączy składniki zbożowe z polepszaczami
smaku, ma niższą zawartość wosku w porównaniu do większości innych kostek.
Oszczędza czas. Odmierzona dawka, gotowa do wyłożenia. Przynętę można
sprawnie uzupełniać w punktach wyłożenia, a odpady są łatwe do usunięcia.
Trwały. Nowoczesna formulacja umożliwia utrzymanie efektywności nawet
w warunkach wysokiej wilgotności.
Jakość. Jak wszystkie produkty SOREXA®, SOREXA® KOSTKI jest produkowana
zgodnie z normą ISO 9001:2000, aby zagwarantować wysoką jakość preparatu.
Dodatkowe zabezpieczenie. Centralny otwór umożliwia przymocowanie kostki
w karmnikach deratyzacyjnych, kanalizacji itp. i zapobiega jej przemieszczaniu.

Zalecenia stosowania:
Preparat może być stosowany
do zwalczania gryzoni w budynkach
mieszkalnych i wokół nich, z dala
od zabudowań, wokół wysypisk śmieci
oraz w kanałach ściekowych
i kanalizacyjnych.
Możliwość zamocowania SOREXA®
KOSTKI w karmnikach deratyzacyjnych
pozwala na zastosowanie preparatu
w miejscach, gdzie bezpieczeństwo
stosowania jest szczególnie istotne.

