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RODEX
PASTA BAIT

VARIANTA FIABILA SI RENTABILA

> Eficient pentru rozatoare cum ar fi sobolanul maro, sobolanul negru, soarecele si nu numai.
> Rodex Pasta Bait contine anticoagulantul brodifacoum si agentul de aversiune umana 
    benzoat de denatonium.
> Momelile Rodex sunt foarte gustoase, contin toate ingredientele nutritive pentru a satisface 
    soarecii si sobolanii. Momeala este ambalata in plicuri de cate 15g.
> Rodex Pasta Bait nu cauzeaza timiditatea sau refuzul pentru momeala.
> Rodex Pasta Bait este o momeala gata de utilizare, ce va da rezultate de fiecare data.
> Disponibil in mai multe variante de impachetare, pentru a corespunde nevoilor fiecarui utilizator.
> Momelile Rodex sunt eficiente impotriva rozatoarelor rezistente la warfarina si altor anticoagulante 
    de prima generatie.
> Un antidot eficient pentru momelile Rodex este vitamina K1.

Rodex Pasta Bait contine 0.005% w/w bromadiolone si 0.001% w/w benzoat de denatonium.

Tinta

Sobolan
Soarece

LD50 mg/kg

1.125
1.75

LD50 g of bait

5.6
0.9

Rodex Pasta Bait contine bromadiolone, un 
rodenticid anticoagulant de a doua generatie. 
Doza letala de momeala pentru un sobolan
mediu este mai mica de 6.0g, iar doza letala  
pentru un soarece este mai mica de 1.0g. 

Rodex Pasta Bait ofera o masa completa 
rozatoarelor, datorita continutului de grasimi   
si carbohidrati, care imbunatateste si gustul.

Rodex Pasta Bait ar trebui aplicata in tavi 
aflate in statii de intoxicare sigure sau
plasata in bucati de teava de scurgere,
conducte, sub bucati de gresie, tigla,
sau tabla ondulata, cu o greutate pusa pe
ele pentru siguranta sporita. 
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Combaterea rozatoarelor in mediul urban poate fi realizata acordand
atentie tuturor aspectelor managementului urban, incluzand aici si   
gestionarea deseurilor si apelor, educatia publica si legislatia sanitara. 
Cu toate acestea, sitemele de control fizice si de mediu, nu vor fi destul 
de bune pentru a reduce numarul rozatoarelor sub un prag acceptat.
Este recomandata folosirea rodenticidelor chimice pentru a sustine
aceste metode pentru controlul rozatoarelor, iar Vertox Pasta Bait ofera
solutia perfecta acolo unde lupta pentru o sursa naturala de mancare
este acerba. Capcanele permanente cu momeala permit monitorizarea 
populatiei de rozatoare.

 
Rodex Pasta Bait este o masa cu multe calorii, iar asta descurajeaza 
rozatoarele de la cautarea altor surse de mancare atoxice.  
Pasta Bait are un amestec de grasimi foarte gustoase, cereale 
macinate si arome delicioase pentru o mare varietate de specii de 
rozatoare. Pliculetele cu momeala pot fi fixate pentru a descuraja 
tendinta rozatoarelor de a lua momeala cu ele, pentru a consuma
continutul mai tarziu.  

ETICHETA PRODUSULUI:

Dozele de aplicare pentru rodenticide depind foarte mult de nivelul infestarii, este foarte important ca punctele unde este instalata momeala 
sa nu fie epuizate in timpul unui program de control. Odata ce rozatoarele au inceput sa consume momela de la o statie de intoxicare, acest  
fenomen trebuie sustinut, altfel rozatoarele se vor hrani din alta parte, iar asta va compromite efortul de control al daunatorilor.

Pasta Bait este de obicei consumata direct la punctul de momire.
Nivelul ridicat de coloranti, asigura existenta a suficient de multi
pigmenti in momeala pentru rozatoare. Pigmentii actioneaza
ca un clar indicator al consumului.
 
In cazul unei infestari majore, ar trebui marit numarul statiilor de 
intoxicare, nu cantitatea de momeala folosita in fiecare statie.
Cresterea numarului statiilor de intoxicare profita de  
tiparele naturale de comportament ale rozatoarelor si astfel 
creste numarul de rozatoare ucise, dar este redus si timpul 
necesar pentru combaterea rozatoarelor. 
 
Momeala trebuie depozitata cu grija pentru a preveni accesul copiilor 
sau animalelor de casa. In timpul combaterii infestarii, dar si la finalul 
interveniei, rozatoarele moarte ar trebui colectate si aruncate in
conditii de siguranta, pentru a evita ingerarea lor de catre necrofogi 
sau pasari. Orice rozatoare moarte si toata momeala ramasa dupa
terminarea interventiei pentru combatere, ar trebui stranse si aruncate
conform legilor in vigoare.


