
Storm®
 

Secure 20 G

500 g

81112567EE1116

Kinnitatavad mürksööda tükid Eriti sobiv kohtadesse, kus vastupidav 
mürksööt peab asetsema paigal.

■ Kiire viis vabaneda  närilistest
■ Surmava annuse tagav ühes tükis mürksööt
■ Kasutamine säästab aega ja raha
■ Efektiivne ka resistentsete isendite vastu

 = registreeritud kaubamärk BASF

Kõvad ühe tükina kinnitatavad 
mürksöödad rottide ja hiirte tõrjeks



® = registreeritud kaubamärk BASF 81112568EE1116-Estonia
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Storm Secura 20 G 
(sisaldab 0,05 g/kg (0,005% m/m) flokumafeeni)

Ainult kutsealaseks kasutamiseks

Storm Secura 20 G on kasutusvalmis plokksööt, 
mis on mõeldud hoonetes ja nende ümbruses 
hiirte (Mus musculus/domesticus), rändrottide 
(Rattus norvegicus) ja kodurottide (Rattus rattus) 
vastu kasutamiseks. 

Storm Secura 20 G on mõeldud ainult hoonetes ja 
nende ümbruses kasutamiseks.

Loa number: EE-NAMR2014-0042.
Kõlblikkusaeg: vähemalt 36 kuud tootmisest
Partii nr. / Valmistamise kuupäev: Vaata pakendil  

Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 
DK - 2300, København S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, 
Saksamaa, Crop Protection Division,
P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, Saksamaa
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, 
Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491,
Harjumaa, Eesti Tel.: 372 530 30755

STORM on ... registreeritud kaubamärk
Bitrex on MacFarlan Smithi, Edinburgh, 
registreeritud kaubamärk.

Hädaabiteave: 0049 1802 273112 
(ööpäevaringne tasuta telefon)
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Kasutusjuhised
Asetage Storm Secura 20 G näriliste levialale 
näriliste söödajaamadesse (kaetud ja kaitstud 
söödapunktidesse või spetsiaalsetesse näriliste 
söödamajadesse). Söödajaamad peavad olema 
märgistatud nende rodentitsiidisisaldusest 
selgeks arusaamiseks. Esmatähtis on takistada 
ligipääs mitte sihtmärgiks olevate loomade (nt 
linnud, imetajad, lemmik- ja koduloomad) ja laste 
poolt. Sööt peab olema kinnitatud nii, et seda ei 
saaks minema vedada. 
Asetage söödajaamad kohtadesse, kus rotid 
ja hiired elavad ja söövad: aukude lähedale, 
jälgedele, varjatud kohtadesse nagu õõnsad 
seinad ning kohtadesse, kus närilised toitu 
leiavad või närivad. Ärge asetage söödajaamu 
vee äravoolusüsteemide lähedusse, kus need 
võivad puutuda kokku veega. 

Selle toote kasutamist tuleb kombineerida 
integreeritud kahjuritõrjesüsteemi (IPM) 
rakendamisega. Kasutage toodet ainult 
olemasolevate näriliste tõrjumiseks.

Sööda asetamine rottidele ja hiirtele
Rotid:
Kasutage 40 – 60 grammi (2 – 3 plokki) sööta 
söödajaama kohta. Asetage söödajaamad 5- 

kuni 10-meetriste intervallidega sõltuvalt näriliste 
hulgast.
Kodurottide korral tuleb kasutada maapinnal või 
sellest kõrgemal asutavaid söödajaamu.
Hiired:
Kasutage 20 grammi (1 plokk) sööta söödajaama 
kohta. Asetage söödajaamad 1- kuni 2-meetriste 
intervallidega sõltuvalt näriliste hulgast.

Nii rottide kui hiirte korral kontrollige sööda 
tarbimist 4 ja 7 päeva järel ning seejärel 
korrapäraselt vastavalt sööda tarbimisele iga 
7 päeva järel. Asendage söödud, hallitanud või 
saastunud sööt. Kui mõni söödapunkt on täielikult 
tarbitud, suurendage sööda hulka söödajaamade 
arvu suurendamise teel ja/või kontrollige 
söödajaamu tihedamalt. Asendage sööt kuni 
sööda tarbimise lõppemiseni. 

Enamikul juhtudel peaks selle toote kasutamine 
saavutama tulemuse 21 päeva jooksul hiirte ja 
28 päeva jooksul rottide puhul. Kui hiirte või rottide 
tegevus jätkub sellest ajast kauem, tuleb kindlaks 
teha selle tõenäoline põhjus ja võtta kasutusele 
vastavad meetmed.

Pange tähele, et kui rotte või hiiri esineb lähedal 
asetsevates hoonetes, saavutatakse tulemus 



ainult juhul, kui toodet kasutatakse ka nendes 
hoonetes.

Surnud närilised (esimesed võivad ilmuda umbes 
3 päeva järel) ja kasutamata sööt tuleb käidelda 
vastavalt lõigus ‘Säilitamine ja käitlemine’ 
kirjeldatule.

Storm Secura 20 G sobib kasutamiseks rottide ja 
hiirte vastu, kes on resistentsed esimese põlvkonna 
antikoagulantidele, nagu varfariin. Samuti sobib 
toode kasutamiseks rändrottide vastu, kes on 
resistentsed teise põlvkonna antikoagulantidele, 
nagu difenaakum ja bromadioloon, ning hiirte 
vastu, kes on resistentsed teise põlvkonna 
antikoagulandile, nagu bromadioloon.

Rändrottide tõrjumine kanalisatsioonis
Asetage Storm Secura söödapunktidesse 
kanalisatsioonisüsteemis, näiteks pääsuavade 
juurde. Kinnitage söödaplokid, nt traadi abil, et 
vältida plokkide minema vedamist. 

Kasutage 100 – 200 grammi (5 – 10 plokki) sööta 
söödapunkti kohta sõltuvalt näriliste hulgast.

Kontrollige sööda tarbimist 4 ja 7 päeva järel ning 
seejärel korrapäraselt vastavalt sööda tarbimisele 

(iga 7 päeva järel). Asendage söödud, hallitanud 
või saastunud sööt. Kui mõni söödapunkt on 
täielikult tarbitud, suurendage sööda hulka 
söödajaamade arvu suurendamise teel ja/või 
kontrollige söödajaamu tihedamalt. Asendage 
sööt kuni sööda tarbimise lõppemiseni. 

Enamikul juhtudel peaks selle toote kasutamine 
saavutama tulemuse 35 päeva jooksul. Kui 
rändrottide tegevus jätkub sellest ajast kauem, 
tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus ja 
võtta kasutusele vastavad meetmed.

Surnud närilised (esimesed võivad ilmuda umbes 
3 päeva järel) ja kasutamata sööt tuleb käidelda 
vastavalt lõigus ‘Säilitamine ja käitlemine’ 
kirjeldatule.

Resistentsuse haldamine:
Tootes sisalduva toimeaine flokumafeeni puhul 
esineb oht, et hiirtel ja rottidel võib tekkida 
resistentsus. Seetõttu ei tohi seda toodet kasutada 
juhtudel, kus resistentsus on tõenäoline, näiteks 
juhtudel, kus varasem flokumafeeni sisaldava 
toote kasutamine ei saavutanud populatsiooni 
selget vähenemist. Toodet ei tohi kasutada 
pidevalt.



Ohutusmeetmed:
Pärast kasutamist tuleb pesta käsi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kanda sobivaid kaitsekindaid. Samuti on kindad 
soovitatavad kaitseks näriliste poolt edasi 
kantavate haiguste vastu.
Säilitamine ja käitlemine
Säilitage originaalmahutis tihedalt suletuna.
Ärge kasutage mahutit uuesti muudel otstarvetel.
Käidelge surnud närilised vastavalt kohalikele 
nõuetele.
Pärast kasutamise lõpetamist eemaldage 
kogu sööt ja käidelge see vastavalt kohalikele 
nõuetele. 
Esmaabi:
Flokumafeeni on antikoagulant, mis võib 
põhjustada veritsemist, veritsemise algus 
võib viibida mitu päeva alates kokkupuutest. 
Mürgistuse kahtluse korral viivitamatult  pöörduda 
arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Hädaolukorra puhul koduloomaga võtke kohe 
ühendust oma loomaarstiga.
Vastumürk: Vitamiin K1 (meditsiinilise järelevalve 
all).

Toode sisaldab ainet Bitrex™, mis välistab 
inimeste poolse tahtmatu aine tarbimise.




