
 

FOCUS ZATRUTA PSZENICA (GENERATION GRAIN’TECH) zawiera: Difetialon 
antykoagulant II generacji do użytku profesjonalnego. 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. Ilość przynęty w każdym 
miejscu jej wyłożenia powinna być zgodna z dawkami podanymi w tabeli:

MY
SZ

Y:

Wyłożyć do 50 g/punkt 
(karmnik deratyzacyjny).

Niska infestacja: Umieścić punkty 
wyłożenia co 2 do 3 metrów

Wysoka infestacja: Umieścić punkty 
wyłożenia co 1 do 1,5 metra

W czasie każdej kontroli ponownie 
wykładać przynętę do czasu ustania 

jej pobierania przez gryzonie.
 Jeśli przynęta została zjedzona 

częściowo uzupełniać trutkę 
maksymalnie do 50 g

SZ
CZ

UR
Y:

Wyłożyć do 200 g/punkt 
(karmnik deratyzacyjny).

Niska infestacja: Umieścić punkty 
wyłożenia co 8 do 10 metrów

Wysoka infestacja: Umieścić punkty 
wyłożenia co 4 do 5 metrów

W czasie każdej kontroli ponownie 
wykładać przynętę do czasu ustania 

jej pobierania przez gryzonie. 
Jeśli przynęta została zjedzona 

częściowo uzupełniać trutkę 
maksymalnie do 200 g

Wyłożenia przynęty powinno być najbliżej śladów bytowania gryzoni (wzdłuż 
ścian, w pobliżu odchodów, gniazd, śladów, ścieżek, wygryzionych miejsc). 
Przynęta musi być bezpiecznie umieszczana, aby nie dopuścić do spożycia 
przez zwierzęta domowe i inne zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania 
lub człowieka, a szczególnie dzieci. Zabezpieczyć przynętę (np. przez przykrycie 
płytką), aby nie mogła zostać przemieszczona. Zaleca się stosowanie w 
dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem 
karmnikach deratyzacyjnych dla szczurów lub dla myszy, szczególnie w obszarach 
przygotowywania żywności i miejscach publicznych. Karmniki należy wyraźnie 
oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i 

nie wolno przy nich manipulować. Karmniki te powinny być przytwierdzone 
do podłoża. W przypadku stosowania produktu w miejscach publicznych, 
miejsca te powinny być w trakcie zabiegu odpowiednio oznaczone. W pobliżu 
wyłożonej przynęty, w miejscu dostępnym, powinna znaleźć się informacja o: 
ryzyku pierwotnego i wtórnego zatrucia oraz działaniach, które należy podjąć w 
przypadku zatrucia. ZALECANA CZĘSTOŚĆ KONTROLI: Sprawdzać i uzupełniać 
punkty wyłożenia przynęty 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie 
jeden raz w tygodniu w przypadku wysokiej infestacji. Sprawdzać i uzupełniać 
punkty wyłożenia przynęty 7 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 
15 dni w przypadku niskiej infestacji. Zwalczanie może zająć 2 do 5 tygodni, w 
zależności od poziomu infestacji gryzoni. Po zakończeniu zwalczania usunąć 
całą pozostałą przynętę. W celu zminimalizowania ryzyka spożycia i zatrucia 
przez dzieci oraz zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania, należy w 
trakcie czynności kontrolnych miejsc wykładania przynęty oraz po zakończeniu 
zabiegu zebrać i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania 
odpadów (spalarnie): padłe gryzonie, niezjedzoną przynętę oraz części przynęty 
znalezione poza karmnikiem deratyzacyjnym. ZALECENIA STOSOWANIA 
FOCUS ZATRUTA PSZENICA (GENERATION GRAIN’TECH): Nosić odpowiednie 
rękawice ochronne na każdym etapie prowadzenia zwalczania. Po zastosowaniu 
produktu umyć skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. 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. Unikać dawania im innych możliwości żywienia, 
w miarę możliwości usuwając inne źródła pokarmu z obszaru zwalczania. Należy 
prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta i 
uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. Przynętę uszkodzoną przez wodę 
lub zanieczyszczoną należy wymieniać. Nie należy długoterminowo stosować 
na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach. 
Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczymi. PRZECHOWYWANIE: 
Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, w oryginalnym 
opakowaniu. Chronić przed dostępem dzieci, zwierząt domowych i zwierząt 
nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń i ptaków). 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Puste opakowania i niezjedzoną lub niezużytą 
trutkę zebrać i przekazać uprawnionym służbom. Opakowanie po produkcie, 
pozostałości produktu po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku), 
niewykorzystany produkt oraz padłe gryzonie przekazać firmie posiadającej 
uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów (spalarnie). Odpad produktu 

traktować jako odpad niebezpieczny. Nie usuwać do środowiska. Opakowania 
nie mogą być ponownie wykorzystywane, w tym także jako surowce wtórne. 
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, chyba że personel medyczny wyda takie 
polecenie. Osobom nieprzytomnym nie podawać nic doustnie. 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. 

Nr pozwolenia: PL/2013/0070/A/MR
Okres trwałości: do 5 lat od daty produkcji, w temperaturze pokojowej.
Data produkcji na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny: 
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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