
ZED BF WHEAT
Rodenticídna návnada vo forme zrna na okamžité použitie širokou verejnosťou (typ výrobku 14) 
na hubenie myši domovej (vo vnútorných priestoroch) 
a potkana hnedého (vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov)
  
VLASTNOSTI: ZED BF WHEAT je návnada na okamžité použitie vo forme pšeničných zŕn v jednodávkových sáčkoch 
po 50g na hubenie myši domovej (Mus musculus) a potkana hnedého (Rattus norvegicus) vo všetkých vývojových 
štádiách (dospelé jedince a mláďatá), obsahujúca vysoko účinnú zložku brodifakum, antikoagulačnú účinnú látku 
druhej generácie, ktorá účinkuje už od prvých požerov. Vďaka jeho spôsobu pôsobenia dochádza k úmrtiu hlodavcov 
bez vyvolania podozrenia voči návnade u ostatných členov kolónie.
ZED BF WHEAT je rodenticídna návnada pozostávajúca z lúpanej pšenice, ktorá je obzvlášť atraktívna pre vyššie uvedené 
druhy hlodavcov, pretože je obohatená o komponenty potravinového pôvodu a je realizovaná technológiou SAT 
(technológia špeciálnej absorpcie), ktorá umožňuje homogénnu distribúciu účinnej látky vo vnútri i na vonkajšej ploche 
zŕn. Táto návnada je ideálna na deratizáciu v situáciách, kde je výživa hlodavcov prevažne založená na konzumácii zrna, 
ako napríklad vo vidieckych a zootechnických budovách. ZED BF WHEAT obsahuje horkú látku (Denatónium - benzoát), 
ktorá pomáha predchádzať konzumácii ľuďmi. 
INŠTRUKCIE NA POUŽITIE: Kategória používateľov: široká verejnosť (neprofesionáli). 
Spôsob aplikácie: návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné dávky a časový rozvrh:
Na kontrolu myši domovej (Mus musculus) – na použitie vo vnútorných priestoroch:
- Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou každé 2m; 
- Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou každých 5m;
Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, potom najmenej raz 
týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené a kvôli odstráneniu tiel 
hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.
Na kontrolu potkana hnedého (Rattus norvegicus) – na použitie vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov:
- Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 5m; 
- Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou každých 10m; 
Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, potom najmenej raz týždenne, aby 
sa skontrolovalo, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V 
prípade potreby doplňte návnadu. V prípade použitia vonku okolo budov: Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, 
kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo 
kontaminovaná nečistotou.   
POKYNY NA POUŽÍVANIE: Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie 
priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť 
použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce). Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné 
(napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, 
keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady. Deratizačné staničky by mali byť 
umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, 
miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.). Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným 
konštrukciám. Neotvárajte vrecúška s návnadou. Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich 
zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov 
a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Neumiestňujte deratizačné 
staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo 
deratizačné staničky. 
OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA:
Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) 
na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy 
ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov). Používaním 
tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu 
deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) vyhľadajte poradenstvo dodávateľa výrobku alebo 
zavolajte deratizačnú službu. Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie minimálne tak často, 
ako sa kontrolujú deratizačné staničky. Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. 
NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚDZOVÉ OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 
Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí môžu symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným 
účinkom, zahŕňať krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici 
alebo moči. Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom. V prípade: - Dermálnej 



expozície umyte pokožku vodou, potom vodou a mydlom. - Zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí 
alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút. - Orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou. Nikdy 
nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltne domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom. 
Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá. Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani 
neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „ZED BF WHEAT - Číslo autorizácie: SK17-MRS-017“, „účinná látka: brodifakum“ - 
„V prípade incidentu kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika 
pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Dérera, Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, 
tel. číslo : +421 2 54 774 166.“ 
Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu: Na konci deratizácie zlikvidujte neskonzumovanú návnadu 
a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Odporúča sa používanie rukavíc. Podmienky skladovania a 
trvanlivosť výrobku: Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo 
priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a 
hospodárskych zvierat. Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.
Ďalšie informácie: Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní 
po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii 
používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

ZED BF WHEAT

RODENTICÍDNA NÁVNADA VO FORME ZRNA 
NA OKAMŽITÉ POUŽITIE 
(TYP VÝROBKU 14)
Obsahuje: Brodifakum 
(CAS číslo 56073–10–0, ES číslo 259-980-5) 0,0029%  (=0,029 g/kg)

Výstražné upozornenia:
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia: 
P260 Nevdychujte prach.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc / 
starostlivosť.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade 
s miestnymi predpismi.  

Číslo autorizácie: SK17-MRS-017
Držiteľ autorizácie / Dodávateľ: 
ZAPI S.p.A. Via Terza Strada 12, 
35026 Conselve (PD) Taliansko
Tel. +390499597737

Balenie:  150 g  (sáčiky 3x 50 g)

DISTRIBÚTOR:
EKOLAS SK, s.r.o.
Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
Web: www.ekolas.sk E-mail: info@ekolas.sk Tel. +421/33/5592096


