Bytt til Selontra

®

- hurtigvirkende åte

Bærekraftig!

Selontra® akkumuleres ikke
videre i næringskjeden

Selontra®sertifisering
Selontra® tilbyr eget nettkurs
for bruk av middelet. Se
www.selontratraining.com
For å få kjøpt Selontra® må du være
profesjonell skadedyrbekjemper eller
ha autorisasjon i tillegg.

Få kontroll over skadedyr
på ned til syv dager
3x

100%

30%

4x

Opptil tre ganger
raskere enn de fleste
antikoagulerende åter.

Kontrollerer opptil
100 % av gnagere, selv
svært motstandsdyktige
rotter og mus.

Stop-feed-teknologi
kontrollerer gnagere med
30 % mindre åte.

Selontra® har fire ganger
høyere attraktivitet enn
de fleste andre former
for rottegift, høyere
attraktivitet enn en
hamburger og over 13
ganger høyere attraktivitet
enn maisensilasje.

Bærekraftig

-18 ºC

77 ºC

Virkestoffet kolekalsiferol brytes ned i naturen,
bio-akkumuleres ikke og omsettes enkelt av gnagere.
Studier på fugler (vaktel og stokkand) har vist at
sammenlignet med rotter og mus er de ca. 50 ganger
mindre følsomme overfor kolekalsiferol.

Tåler temperatur
ned til -18 º C.

Selontra® tåler
ekstremt varme og
fuktige omgivelser
uten å bli ødelagt.

Fordeler med Selontra®
• Innovativt og effektivt middel mot gnagere
• Klart til bruk
• 20 g mykt åte
• Høy attraktivitet

Sammensetning
med høy attraktivitet
I kliniske tester har Selontra® vist seg å ha 13,2 ganger
høyere attraktivitet enn maisensilasje; 4,3 ganger høyere
attraktivitet enn dyrefor og har høyere attraktivitet enn
ledende antikoagulerende former for rottegift

Virkningsmekanisme
Selontra® inneholder 0,075 % w/w (750 deler per million) av virkestoffet
kolekalsiferol, og er basert på en innovativ åtesammensetning.

Unik virknings
mekanisme for
kolekalsiferol

Ekstremt høy
attraktivtet

Full kontroll
mulig i løpet av
kun 7 dager

Virkning på gnagere i målgruppe
1

2

Økt
kalsiuminnhold
i blodet

3

Slutter
å spise etter
24 timer

Død pga.
hyperkalsemi

Stabilitet i ekstreme temperaturer

Selontra®s nye sammensetning er dokumentert stabil i både tørre og fuktige omgivelser og ved
både ekstremt høye og lave temperaturer. Uansett temperatur vil Selontra® gjøre jobben.

• Tiltrekker seg rotter og mus

13,2

• Effektiv selv når svært attraktive matkilder er tilgjengelig

-18 °C

ganger høyere attraktivitet
enn maisensilasje

77 °C

4,3

ganger høyere
attraktivitet enn
dyrefor

4

Selontra® er kun for bruk av profesjonelle skadedyr
bekjempere og personer med særskilt autorisasjon.
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Uansett temperatur vil
Selontra® gjøre jobben
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Art

Situasjon

Mengde for hvert åtepunkt

Mus

Innendørs og utendørs rundt bygninger

20 g (1 blokk) pr. 2 m eller 40 g (2 blokk) pr. 1 m2 *

Rotter

Innendørs og utendørs rundt bygninger

100 g (5 blokker) pr. 10 m eller 140 g (7 blokk) pr. 5 m2 *

*Ved alvorlige invasjoner brukes det høyest antallet anbefalte blokker med høyest tetthet mellom blokkene.

For raskt å oppnå kontroll over situasjonen, er det viktig å plassere ut nok åte, hvis ikke kan det medføre
at gnagerne ikke spiser nok til at de inntar en dødelig dose. Det er derfor viktig at du returnerer til stedet
du har lagt ut åtet senest 1 til 2 dager etter første utleggelse, for å fylle på igjen. Ved for lite utleggelse
kan det medføre at gnagerne blir skeptiske, og senere vil unngå åtet.

Prosedyre

Ny teknologi

1.

«Speed Baiting» er en bekjempelse av
store kolonier av gnagere. Dette er en
ny og svært effektiv fremgangsmåte
som gjør at man kan bekjempe
gnagere på ned til 7 dager. Den
unike kombinasjonen gjør at gnagere
stopper å spise 24 timer etter at den
dødelige dosen er inntatt. Åtets unike
attraktivitet sørger for å redusere tiden
hvor den enkelte gnager spiser åtet
og samtidig sikrer at den inntar en
tilstrekkelig mengde dødelig gift.

Undersøk stedet nøye.

2. Fordel åtet på et tilstrekkelig antall steder sett i forhold
til antall gnagere.
3. Bruk maksimalt antall åte i henhold til instruksjonen
som beskrevet på etiketten.
4. Undersøk hvert sted 1 eller 2 dager etter første utleggelse
av åte og fyll på til maksimal mengde iht. etiketten.
5. Full kontroll over invasjonen av
gnagere er mulig i løpet av 7 dager.
6. Fortsett utlegging av åte hver 7. dag
inntil det ikke blir spist lenger.

• Selontra® må kun benyttes i åtestasjoner
• Plasser åtepunktene i og rundt bygninger med hovedvekt
på områder hvor det ses spor av rotter og mus. Vi anbefaler
også at åtepunkter plasseres på hver side av dører hvor
gnagerne kan komme inn i bygningen.
• Hvis inntak av åte fortsetter i mer enn en uke, fortsett å
plassere ut åte hver syvende dag inntil det ikke blir spist lenger.
• Tilgjengelighet av andre matkilder bør minimeres for raskere effekt.
• Se etter og fjern døde gnagere ved jevne mellomrom (dvs. minst to
ganger i uken).

Les og følg
informasjonen
på etiketten
Bruk biocider på en sikker måte.
Les alltid etiketten og produkt
informasjonen før bruk. Selontra®
inneholder kolekalsiferol.

Kontakt Giftinformasjonen
hvis uhellet er ute.
Tlf. 22 59 13 00

Selontra® er et registrert varemerke som tilhører BASF. © 2017 Copyright BASF. Med enerett.

Anbefalt påføringsteknikk
og bruk av Selontra®

Selontra® må håndteres på en ansvarlig måte og i overensstemmelse med bruksanvisningen på etiketten. Det er også viktig å ta hensyn til mennesker, andre dyr og miljøet.

Neofobiske gnagere (frykt for ukjent mat/gjenstander/lukter i miljøet) og arter
som er motstandsdyktige mot antikoagulerende midler

Produksjon: Tid&Rom Reklamebyrå AS

Bruksanvisning

