BRUGSANVISNING

rotteblok
Gnavermiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.
Gnavermiddel 19–128. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
ANALYSE: Flocoumafen 0,005 %, vægt pr. blok 20 g
Indhold:

10 kg

Opbevares tørt og køligt.
FORSIGTIG
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Undgå kontakt med huden.
Vask huden efter arbejde.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.
Bekæmpelse af rotter må kun foretages af personer, der er autoriseret af Miljøstyrelsen eller
bemyndigede af kommunalbestyrelsen samt af personer, der er undergivet en autoriseret persons
instruktion og arbejder på dennes ansvar.
Såfremt bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker (mindre) pattedyr eller
fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser.
Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår rottebekæmpelse i området, og
hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
For at forhindre sekundær forgiftning må der ikke anvendes større doser af midlet end nødvendigt til
bekæmpelse af rotter på den pågældende lokalitet.
Døde rotter skal så vidt muligt eftersøges og fjernes af hensyn til faren for sekundære forgiftninger af
rovfugle og rovdyr.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge resp. dyrlæge og oplys, at produktet indeholder et blodkoagulations
hæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.
BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 København S, Tlf.: 32 66 07 00, www.agro.basf.dk
Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland
Ved korrekt opbevaring er
Nødsituation: telefon 0049 180 2273 112
produktet holdbart minimum
Fabr nr/. dato: se pakning.
5 år fra produktionsdato
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For at opnå den bedste og mest effektive
rottebekæmpelse, skal STORM Rotteblokke
lægges på steder, hvor rotterne er aktive. Før
udlægningen af STORM Rotteblokke, bør
området derfor undersøges med hensyn til
indgange, redepladser, mørke hjørner, områder
med affald, lofter, kloakker og drikkesteder.
STORM Rotteblokke skal udlægges således, at
de er godt beskyttet.Rotterne føler sig mest sikre,
når de indtager føde på afskærmede steder.
Desuden hindrer det, at dyr udenfor målgruppen
har adgang til blokkene. STORM Rotteblokke
anvendes mest sikkert i foderkasser.
Læg STORM Rotteblokkene på passende
steder, f.eks. ved aktive rottehuller, langs
løbegange og under affald. Udlægningsstederne
bør placeres så man danner en barriere mellem
rede og fødeområde. Ved kraftige angreb, kan
afstanden imellem udlægningsstederne være
ned til 5 m. Der lægges 3 STORM Rotteblokke
på hvert udlægningssted. Udlægningsstederne
bør undersøges 7–10 dage efter udlægning. Der
suppleres med blokke på de udlægningssteder,
hvor der er gnavet af blokkene. Blokkene fra
udlægningssteder der er urørte flyttes. Kontrol
og udlægning foretages 3–4 gange, hvorefter
behandlingen normalt er afsluttet. Uspiste
STORM Rotteblokke indsamles efter endt
behandling. Tom emballage og rester skal
afleveres til den kommunale affaldsordning.

STORM Rotteblok er enkel at anvende pga.
blokformen. Blokken er forsynet med et hul, som
benyttes ved fastgørelser af blokken så rotten
ikke flytter den. Derved har man kontrol over den
mængde STORM Rotteblokke, der er anvendt.
Rotterne dør efter en indtagelse i løbet af
4–8 dage.På de steder hvor STORM Rotteblokke
er spist op efter 1–2 dage, skal der ikke lægges
nye blokke ud før efter 7–10 dage, da rotter, som
allerede har spist, skal være døde eller døende
før der lægges nye ud.
STORM Rotteblokke er af Skadedyrlaboratoriet
anerkendt til bekæmpelse af rotter
Fabrikanten og forhandleren fraskriver sig
ethvert ansvar ved fejlagtig brug.

GENERELLE OPLYSNINGER

STORM
Rotteblokke
er
en
kraftig
antikoagulerende rottegift, som virker på samtlige
rottearter, også rotter der er modstandsdygtige
overfor andre gifte.
STORM Rotteblokke indeholder et bitterstof,
der gør dem uappetitlige og uspiselige for
mennesker. Risikoen for forgiftning er derfor
meget lille. Dette bitterstof påvirker ikke rotten.
STORM Rotteblokke er velsmagende for rotter,
og de dør allerede efter en enkelt indtagelse.
Derfor kan STORM Rotteblokke anvendes efter
behov. Derved mindskes risikoen for, at andre
dyr og fugle kan komme i kontakt med midlet, da
det således kun anvendes i en kortere periode.
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