
 

FOCUS KOSTKA (GENERATION BLOCZKI) zawiera: Difetialon antykoagulant II generacji do użytku 
profesjonalnego. Zawarty w preparacie Bitrex®, jest substancją gorzką zabezpieczającą przed 
przypadkowym spożyciem przez ludzi. Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczymi 
Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na 
antykoagulantach. Do stosowania przeciwko szczurom (śniadym i wędrownym) oraz myszom 
domowym, wewnątrz i wokół budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłączeniem 
miejsc przechowywania produktów roślinnych). Produkt działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu 
przez gryzonia. Pojedyncza, niska dawka jest wystarczająca do uśmiercenia gryzoni. Opóźnienie 
od pobrania do śmierci wynika z mechanizmu działania antykoagulantu i zapobiegania powstaniu 
nieufności innych gryzoni, dzięki czemu kontynuują konsumowanie produktu. ZALECENIA 
STOSOWANIA GENERATION BLOCZKI: Wyeliminować, o ile jest to możliwe, alternatywne źródła 
pożywienia przed zastosowaniem produktu. Znaleźć oznaki aktywności gryzoni, takie jak odchody, 
gniazda, ślady, ścieżki przebiegu, wygryzienia. Umieścić produkt jak najbliżej tych miejsc. Zaleca 
się stosowanie zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmników deratyzacyjnych, 
które powinny być przytwierdzone do podłoża. Starannie przeczytać i stosować się do instrukcji 
stosowania zamieszczonej na etykiecie. Przed zastosowaniem produktu ocenić poziom infestacji 
(liczebność szkodników). Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności 
gryzoni. W miejscach, gdzie została zaobserwowana oporność na difetialon, substancja ta nie 
powinna być stosowana. ZALECENIA STOSOWANIA GENERATION BLOCZKI: Noszenie rękawic 
jest zalecane na każdym etapie prowadzenia zwalczania. Po zakończeniu pracy zanieczyszczone 
rękawice należy przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów. Umyć 
ręce po każdym kontakcie z produktem. Przynętę rozmieścić możliwie najbliżej śladów bytowania 
gryzoni (wzdłuż ścian, w pobliżu odchodów, gniazd, śladów, ścieżek przebiegu, wygryzionych 
miejsc). Unikać pozostawiania gryzoniom innych możliwości żywienia poprzez wyeliminowanie, 
w miarę możliwości, alternatywnych źródeł pokarmu w miejscu zwalczania. Szczury i myszy mają 
różne zwyczaje pobierania pożywienia. Gdy szczur znajdzie źródło pożywienia, zjada z niego tak 
dużo, ile potrzebuje. Myszy domowe konsumują chaotycznie pobierając małe ilości pożywienia 
z wielu miejsc. Oznacza to, że w przypadku zwalczania myszy obszar zwalczania musi być 
pokryty wieloma miejscami wyłożenia przynęty. Przynęta musi być bezpiecznie umieszczona i 
zabezpieczona, aby zminimalizować ryzyko spożycia przez inne zwierzęta nie będące przedmiotem 
zwalczania (w szczególności psy, koty, świnie i drób) lub dzieci. Zalecamy takie zabezpieczenie 
przynęty (np. przez przykrycie płytką) aby nie mogła zostać przemieszczona. Zaleca się stosowanie 
karmników deratyzacyjnych, na szczury i na myszy, szczególnie w obszarach przygotowywania 
żywności i miejscach publicznych. Karmniki deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby 
było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować. Przy 
stosowaniu w norach, przynęty muszą być umieszczone pod ziemią i nie mogą być dostępne z jej 
powierzchni. W przypadku stosowania produktu w miejscach publicznych, miejsca te powinny być 
w trakcie deratyzacji odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia produktu powinna 
znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny 
dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. Liczba miejsc 
wyłożenia przynęty zależy od obszaru zwalczania oraz zakresu i poziomu inwazji gryzoni. Ilość 
przynęty w każdym miejscu wyłożenia przynęty powinna być dostosowana do odpowiedniej dawki:
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Wysoka 
infestacja

rozstawić do 50g przynęty w karmnikach 
deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1-1,5 m

Niska 
infestacja

rozstawić do 50g przynęty w karmnikach 
deratyzacyjnych rozmieszczonych co 2-3 m

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykładać w sposób przypadkowy. Zalecana częstość 
kontroli Wewnątrz i wokół budynków: Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym 
zastosowaniu, a następnie co 1- 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po 1 tygodniu po 
pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie. Uzupełnianie przynęty Przynętę należy 
uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 50g, 
do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.
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Wysoka 
infestacja

rozstawić do 200 g przynęty w karmnikach 
deratyzacyjnych rozmieszczonych co 4–5 m

Niska 
infestacja

rozstawić do 200 g przynęty w karmnikach 
deratyzacyjnych rozmieszczonych co 8-10 m

W kanałach 
ściekowych

rozstawić do 200 g przynęty przytwierdzonej 
za pomocą drutu do drabiny w każdym szybie 

kanału ściekowego

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykładać w sposób przypadkowy. Zalecana częstość 
kontroli. Wewnątrz i wokół budynków: Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym 
zastosowaniu a następnie co tydzień lub co 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po 
tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co tydzień lub co 2 tygodnie. Kanały ściekowe: 
Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc. 
Niski poziom infestacji: Sprawdzać po tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 
miesiąc. UZUPEŁNIANIE PRZYNĘTY: Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet 
jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 200g, do momentu aż aktywność 
gryzoni ustanie. W przypadku produktu sprzedawanego z karmnikiem deratyzacyjnym: Umieść 
zalecaną ilość bloczków (w zależności od ich wielkości) w karmniku deratyzacyjnym, postępując 
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi powyżej. W przypadku produktu sprzedawanego  
w saszetkach: Nie otwierać saszetek i nie wyjmować z nich przynęty. Czas zwalczania podlega ocenie 
wykwalifikowanego pracownika firmy deratyzacyjnej i w zależności od poziomu inwazji może 
zająć od 2 do 5 tygodni. W czasie zwalczania regularnie wynajdywać i usuwać martwe gryzonie, 
przynajmniej tak często jak przynęta jest sprawdzana i uzupełniana. Zapobiegnie to problemom 
zdrowia publicznego oraz wtórnego zatrucia zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. 
Martwe gryzonie wyszukiwać i usuwać w trakcie stosowania, w krótkich odstępach czasu, co 
najmniej tak często jak są sprawdzane i/lub uzupełniane karmniki z przynętą. Po zakończeniu 
zwalczania całą pozostałą przynętę usunąć i utylizować zgodnie z poniższymi zaleceniami. 

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, 
w chłodnym, suchym, ciemnym miejscu. Chronić przed dostępem dzieci, zwierząt domowych 
i innych zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. PIERWSZA POMOC: Skutki uboczne 
połknięcia: brak natychmiastowych skutków ubocznych, działanie opóźnione, blednięcie błon 
śluzowych (usta, powieki), krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, krwioplucie, liczne lub 
rozległe krwiaki, na ogół nagłe wystąpienie bólu trzewnego. W razie połknięcia wypłukać usta 
wodą. Nie powodować wymiotów. Natychmiast udać się do lekarza i pokazać opakowanie 
produktu lub etykietę. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody przez 
15-20 minut. Soczewki kontaktowe wyjąć po 5 minutach i kontynuować płukanie oka. W kontakcie 
ze skórą, przemyć wodą z mydłem. W razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć 
porady lekarza. Wskazania dla lekarza: Produkt zawiera antykoagulant, podawanie witaminy K1 
może być konieczne przez dłuższy okres czasu. W razie wypadku natychmiast skontaktować się  
z pogotowiem lub Centrum Zatruć aby skonsultować leczenie. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: 
Opakowania po produkcie oraz wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości 
produktu po zastosowaniu, zamknięte w oznakowanym pojemniku, niewykorzystany produkt oraz 
padłe gryzonie traktować jako odpad niebezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia 
do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (spalarnie), zgodnie z lokalnymi przepisami. Opakowania 
nie mogą być ponownie wykorzystywane, w tym także jako surowce wtórne. Unikać zrzutów do 
środowiska. W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać 
unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do 
unieszkodliwiania odpadów.

Rodzaj użytkownika: stosowanie profesjonalne
Pozwolenie Nr: PL/2013/0071/A/MR 
Okres trwałości produktu: do 3 lat od daty produkcji, 
w temperaturze pokojowej.
Data produkcji znajduje się na opakowaniu

Podmiot odpowiedzialny (Producent): 
Liphatech S.A.S., Bonnel BP 3
47480Pont Du Casse (Francja)

Dystrybutor: 

AGROSIMEX Sp. z o.o. 
Goliany 43, 05-620 Błędów
tel.: 0048 66 80 471 
fax: 0048 66 80 835 
www.agrosimex.pl
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