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Ratzia	Bag	B	25	
Rodenticidní	návnada	ve	formě	pasty	v	sáčcích	

na	hubení	potkanů	a	myší	
-	připravena	k	použití	-	

	
• pro	použití	profesionálními	uživateli	a	širokou	veřejností	
• k	použití	pouze	v	deratizačních	staničkách	
• dobrá	odolnost	proti	vlhkosti	
• usmrcuje	bezbolestně	
• velmi	silný	antikoagulační	jed	
• fungující	i	po	jednorázové	konzumaci	

	
Vlastnosti:	
Ratzia	Bag	B	25	je	rodenticidní	požerová	nástraha	ve	formě	pasty	modré	barvy	dávkované	v	
drobných	sáčcích	o	hmotnosti	20	g.	Přípravek	je	určen	pouze	k	použití	v	deratizačních	
staničkách	k	hubení	nežádoucích	hlodavců	-	myši	domácí	a	potkana	obecného	v	interiéru	a	
exteriéru	kolem	budov,	profesionálními	uživateli	a	širokou	veřejností.	
Mechanismus	účinku	:	Účinná	látka	Brodifacoum	usmrcuje	bezbolestně	aniž	by	přitom	byli	
varováni	nebo	se	stali	nedůvěřivými	jedinci	téhož	druhu.	Brodifacoum	je	velmi	silný	
antikoagulační	jed,	fungující	i	po	jednorázové	konzumaci.	
V	závislosti	na	přijaté	dávce	dochází	k	úhynu	postiženého	jedince	v	intervalu	3	–	10	dnů.	
Citlivost	jednotlivých	druhů	není	stejná,	dávka	přípravku	potřebná	k	usmrcení	(letální	dávka)	
zasaženého	jedince	obecně	stoupá	s	jeho	hmotností.	
	
Cílové	organismy:	
k	hubení	myši	domácí	a	potkana	obecného	v	interiéru	a	exteriéru	kolem	budov	
	
Oblast	použití:	
v	interiéru	a	exteriéru	kolem	budov	
	
Návod	k	použití	pro	profesionální	uživatelé:	
Před	 použitím	 přípravku	 si	 přečtěte	 informace	 o	 přípravku	 a	 rovněž	 veškeré	 informace	
přiložené	 k	 přípravku	 nebo	 poskytnuté	 v	 místě	 prodeje	 a	 řiďte	 se	 jimi.	 Před	 položením	
nástrahy	proveďte	průzkum	zamořené	oblasti	a	posouzení	na	místě	a	určete	druh	hlodavců,	
místa	 jejich	 aktivity	 a	 stanovte	 pravděpodobnou	 příčinu	 a	 rozsah	 zamoření.	 Odstraňte	
potraviny,	 které	 jsou	 pro	 hlodavce	 snadno	 dosažitelné	 (např.	 rozsypané	 zrní	 nebo	
potravinový	 odpad).	 Kromě	 těchto	 opatření	 však	 zamořenou	 oblast	 těsně	 před	 zahájením	
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deratizace	nečistěte,	neboť	to	populaci	hlodavců	jen	vyruší	a	ztěžuje	to	akceptaci	nástrahy.	
Přípravek	 by	 měl	 být	 používán	 pouze	 jako	 součást	 systému	 integrované	 ochrany	 proti	
škůdcům,	 který	 zahrnuje	 například	 hygienická	 opatření,	 a	 pokud	 je	 to	 možné,	 i	 fyzikální	
metody	 regulace.	 Zvažte	 preventivní	 kontrolní	 opatření	 (ucpěte	 díry,	 odstraňte	 případné	
potraviny	 a	 nápoje	 co	 nejdále)	 s	 cílem	 zvýšit	 příjem	 přípravku	 a	 snížit	 pravděpodobnost	
opětovného	 zamoření.	Deratizační	 staničky	by	měly	být	umístěny	 v	bezprostřední	 blízkosti	
míst,	kde	byla	již	dříve	zaznamenána	aktivita	hlodavců	(např.	stezky,	hnízdiště,	výkrmny,	díry,	
nory	atd.).	
Pokud	 je	 to	 možné,	 musí	 být	 deratizační	 staničky	 připevněny	 k	 zemi	 nebo	 k	 jiným	
konstrukcím.	 Deratizační	 staničky	 musí	 být	 zřetelně	 označeny	 tak,	 aby	 bylo	 zřejmé,	 že	
obsahují	rodenticidy	a	že	nesmí	být	přemisťovány	ani	otevírány.	Je-li	přípravek	používán	ve	
veřejných	 prostorách,	měly	 by	 být	 ošetřené	 plochy	 po	 dobu	 deratizace	 označeny	 a	 poblíž	
nástrah	musí	 být	 umístěno	 upozornění	 vysvětlující	 riziko	 primární	 nebo	 sekundární	 otravy	
antikoagulantem	společně	s	uvedením	opatření	první	pomoci	v	případě	otravy.	Nástrahu	je	
třeba	zajistit	tak,	aby	ji	nebylo	možné	z	deratizační	staničky	odtáhnout.	Umístěte	přípravek	
mimo	 dosah	 dětí,	 ptáků,	 domácích	 zvířat,	 hospodářských	 zvířat	 a	 jiných	 necílových	 zvířat.	
Neumísťujte	přípravek	v	blízkosti	potravin,	nápojů	a	krmiv	ani	nástrojů	nebo	povrchů,	které	s	
nimi	 přicházejí	 do	 kontaktu.	 Během	 manipulace	 s	 přípravkem	 noste	 ochranné	 rukavice	
odolné	 proti	 chemickým	 látkám	 (materiál	 rukavic	 určí	 držitel	 povolení	 v	 informacích	 o	
přípravku).	 V	 případě	 potřeby	 uveďte	 jakékoli	 jiné	 osobní	 ochranné	 pracovní	 prostředky	
(například	 ochranné	 brýle	 nebo	masku),	 které	 jsou	 při	manipulaci	 s	 přípravkem	nutné.	 Při	
používání	přípravku	nejezte,	nepijte	a	nekuřte.	Po	použití	přípravku	si	umyjte	ruce	a	přímo	
zasaženou	pokožku.	Pokud	je	požer	nástrahy	vzhledem	ke	zjevnému	rozsahu	zamoření	nízký,	
zvažte	přenesení	 deratizačních	 staniček	na	 jiné	místo	 a	možnost	 přechodu	na	 jinou	 formu	
nástrahy.	 Pokud	 po	 35	 dnech	 deratizace	 dochází	 i	 nadále	 k	 požírání	 nástrah	 a	
nezaznamenáte	žádný	pokles	aktivity	hlodavců,	 je	nutné	stanovit	pravděpodobnou	příčinu.	
Po	 vyloučení	 jiných	 možností	 je	 pravděpodobné,	 že	 hlodavci	 jsou	 rezistentní,	 zvažte	 tedy	
použití	 jiného	 než	 antikoagulačního	 rodenticidu,	 pokud	 je	 k	 dispozici,	 případně	 silnějšího	
antikoagulačního	rodenticidu.	Zvažte	rovněž	alternativní	regulaci	hlodavců	pomocí	pastí.	
	
Upozornění	pro	profesionální	uživatele	vzhledem	ke	specifickým	použitím	přípravku:		
	
Myš	domácí	v	interiéru:	
Deratizační	 staničky	 je	 nutno	 kontrolovat	 nejméně	 jednou	 za	 2	 až	 3	 dny	 v	 počáteční	 fázi	
deratizace	a	následně	nejméně	jednou	týdně	s	cílem	ověřit,	zda	je	nástraha	akceptována,	zda	
jsou	 deratizační	 staničky	 neporušené	 a	 za	 účelem	 odstranění	 těl	 uhynulých	 hlodavců.	 V	
případě	potřeby	doplňte	nástrahu.	
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Potkan	obecný	v	interiéru:	
Deratizační	 staničky	 je	 nutno	 kontrolovat	 nejdříve	 5	 až	 7	 dnů	 po	 zahájení	 deratizace	 a	
následně	 nejméně	 jednou	 týdně	 s	 cílem	 ověřit,	 zda	 je	 nástraha	 akceptována,	 zda	 jsou	
deratizační	staničky	neporušené	a	za	účelem	odstranění	 těl	uhynulých	hlodavců.	V	případě	
potřeby	doplňte	nástrahu.	
	
Myš	domácí/potkan	obecný	v	exteriéru	kolem	budov:	
Chraňte	nástrahu	před	povětrnostními	podmínkami	(např.	deštěm,	sněhem	atd.).	Umístěte	
deratizační	 staničky	 v	 prostorách,	 kde	 nehrozí	 záplavy.	 Deratizační	 staničky	 je	 nutno	
kontrolovat	[u	myší	–	nejméně	každé	2	až	3	dny,	u	krys	a	potkanů	–	nejdříve	5	až	7	dnů]	po	
zahájení	 deratizace	 a	 následně	 nejméně	 jednou	 týdně	 s	 cílem	 ověřit,	 zda	 je	 nástraha	
akceptována,	zda	jsou	deratizační	staničky	neporušené	a	za	účelem	odstranění	těl	uhynulých	
hlodavců.	 V	 případě	 potřeby	 doplňte	 nástrahu.	 Vyměňte	 nástrahu	 v	 deratizační	 staničce,	
pokud	byla	poškozena	vodou	nebo	kontaminována	nečistotami.	
	
Návod	k	použití	pro	širokou	veřejnost:	
Před	 použitím	 přípravku	 si	 přečtěte	 informace	 o	 přípravku	 a	 rovněž	 veškeré	 informace	
přiložené	 k	 přípravku	 nebo	 poskytnuté	 v	 místě	 prodeje	 a	 řiďte	 se	 jimi.	 Před	 použitím	
rodenticidů	 je	 třeba	zvážit	nechemické	metody	regulace	 (např.	pasti).	Odstraňte	potraviny,	
které	jsou	pro	hlodavce	snadno	dosažitelné	(např.	rozsypané	zrní	nebo	potravinový	odpad).	
Kromě	 těchto	 opatření	 však	 zamořenou	oblast	 těsně	 před	 zahájením	deratizace	 nečistěte,	
neboť	to	populaci	hlodavců	jen	vyruší	a	ztěžuje	to	akceptaci	nástrahy.	Deratizační	staničky	je	
třeba	umístit	v	bezprostřední	blízkosti	míst,	kde	byla	zaznamenána	aktivita	hlodavců	(např.	
stezky,	hnízdiště,	výkrmny,	díry,	nory	atd.).	Pokud	je	to	možné,	musí	být	deratizační	staničky	
připevněny	 k	 zemi	 nebo	 k	 jiným	 konstrukcím.	 Umístěte	 deratizační	 staničky	 mimo	 dosah	
dětí,	 ptáků,	 domácích	 zvířat,	 hospodářských	 zvířat	 a	 jiných	 necílových	 zvířat.	 Neumísťujte	
deratizační	staničky	v	blízkosti	potravin,	nápojů	a	krmiv	ani	nástrojů	nebo	povrchů,	které	s	
nimi	přicházejí	do	kontaktu.	Neumísťujte	deratizační	staničky	v	blízkosti	drenážních	systémů,	
kde	mohou	 přijít	 do	 styku	 s	 vodou.	 Při	 používání	 přípravku	 nejezte,	 nepijte	 a	 nekuřte.	 Po	
použití	 přípravku	 si	 umyjte	 ruce	 a	 přímo	 zasaženou	 pokožku.	 Na	 konci	 období	 deratizace	
odstraňte	zbývající	nástrahu	nebo	deratizační	staničky.	
	
Upozornění	pro	širokou	veřejnost	vzhledem	ke	specifickým	použitím	přípravku:		
	
Myš	domácí	v	interiéru:	
Deratizační	 staničky	 je	 nutno	 kontrolovat	 nejméně	 jednou	 za	 2	 až	 3	 dny	 na	 zahájení	
deratizace	a	následně	nejméně	jednou	týdně	s	cílem	ověřit,	zda	je	nástraha	akceptována,	zda	
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jsou	 deratizační	 staničky	 neporušené	 a	 za	 účelem	 odstranění	 těl	 uhynulých	 hlodavců.	 V	
případě	potřeby	doplňte	nástrahu.	
	
Potkan	obecný	v	interiéru:	
Deratizační	 staničky	 je	 nutno	 kontrolovat	 nejdříve	 5	 až	 7	 dnů	 po	 zahájení	 deratizace	 a	
následně	 nejméně	 jednou	 týdně	 s	 cílem	 ověřit,	 zda	 je	 nástraha	 akceptována,	 zda	 jsou	
deratizační	staničky	neporušené	a	za	účelem	odstranění	 těl	uhynulých	hlodavců.	V	případě	
potřeby	doplňte	nástrahu.	
	
Potkan	obecný	v	exteriéru	kolem	budov:	
Umístěte	 deratizační	 staničky	 v	 prostorách,	 kde	 nehrozí	 záplavy.	 Vyměňte	 nástrahu	 v	
deratizační	 staničce,	 pokud	 byla	 poškozena	 vodou	 nebo	 kontaminována	 nečistotami.	
Deratizační	 staničky	 je	 nutno	 kontrolovat	 nejdříve	 5	 až	 7	 dnů	 po	 zahájení	 deratizace	 a	
následně	 nejméně	 jednou	 týdně	 s	 cílem	 ověřit,	 zda	 je	 nástraha	 akceptována,	 zda	 jsou	
deratizační	staničky	neporušené	a	za	účelem	odstranění	 těl	uhynulých	hlodavců.	V	případě	
potřeby	doplňte	nástrahu.	
	
APLIKAČNÍ	DÁVKA	
Profesionální	uživatelé:	

• Myš	 domácí	 v	 interiéru:	 20	 g	 až	 40	 g	 nástrahy	 na	 jednu	 deratizační	 staničku.	 Je-li	
zapotřebí	více	deratizačních	staniček,	musí	být	od	sebe	vzdáleny	minimálně	5	metrů.	

• Potkan	obecný	v	interiéru:	100	g	až	200	g	nástrahy	na	jednu	deratizační	staničku.	Je-
li	 zapotřebí	 více	 deratizačních	 staniček,	 musí	 být	 od	 sebe	 vzdáleny	 minimálně	 5	
metrů.	

• Myš	 domácí/potkan	 obecný	 v	 exteriéru	 kolem	 budov:	 myš	 domácí:	 20	 až	 40	 g	
nástrahy	na	 jednu	deratizační	staničku;	potkan	obecný:	100	g	až	 	200	g	nástrahy	na	
jednu	 deratizační	 staničku.	 Je-li	 zapotřebí	 více	 deratizačních	 staniček,	 musí	 být	 od	
sebe	vzdáleny	minimálně	5	metrů.	

	
Široká	veřejnost	

• Myš	domácí	 v	 interiéru:	 20	 g	 až	 40	 g	nástrahy	na	 jednu	deratizační	 staničku.	 	 Je-li	
zapotřebí	více	deratizačních	staniček,	musí	být	od	sebe	vzdáleny	minimálně	5	metrů.	

• Potkan	obecný	v	 interiéru:	100	g	až	 	200	g	nástrahy	na	 jednu	deratizační	 staničku.		
Je-li	 zapotřebí	 více	 deratizačních	 staniček,	musí	 být	 od	 sebe	 vzdáleny	minimálně	 5	
metrů.	

• Potkan	 obecný	 v	 exteriéru	 kolem	 budov:	 100	 g	 až	 200	 g	 nástrahy	 na	 jednu	
deratizační	 staničku.	 	 Je-li	 zapotřebí	 více	 deratizačních	 staniček,	 musí	 být	 od	 sebe	
vzdáleny	minimálně	5	metrů.		
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ÚDAJE	O	PREVENTIVNÍCH	OPATŘENÍCH	BĚHEM	POUŽÍVÁNÍ	
Profesionální	uživatelé	
Pokud	je	to	možné,	informujte	před	zahájením	deratizace	případné	osoby,	které	se	vyskytují	
v	 blízkosti	 (například	 uživatele	 deratizované	 oblasti	 a	 jejího	 okolí)	 o	 deratizaci	 hlodavců	 v	
souladu	 s	 metodickým	 pokynem	 pro	 provádění	 ochranné	 deratizace	 podle	 §	 80	 odst.	 1	
zákona	 č.	 258/2000	 Sb.,	 o	 ochraně	 veřejného	 zdraví	 a	 o	 změně	 některých	 souvisejících	
zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů.	 Aby	 se	 snížilo	 riziko	 sekundární	 otravy,	 v	 průběhu	
deratizace	v	 častých	 intervalech	 (např.	nejméně	dvakrát	 týdně)	 vyhledávejte	a	odstraňujte	
uhynulé	 hlodavce.	 Uhynulá	 těla	 hlodavců	 musí	 být	 neškodně	 odstraněna	 zahrabáním	 na	
určeném	místě	 nebo	 spálením	 na	 základě	 povolení	 Státní	 veterinární	 správy.	 Přípravky	 se	
nesmí	 používat	 déle	 než	 35	 dnů	 bez	 vyhodnocení	 stavu	 zamoření	 a	 účinnosti	 deratizace.	
Nepoužívejte	nástrahy	obsahující	antikoagulační	účinné	 látky	 jako	stálé	nástrahy	za	účelem	
prevence	zamoření	hlodavci	nebo	sledování	aktivity	hlodavců.		
Další	důležitá	upozornění:	

• přípravek	 v	 balení	 určeném	 pro	 profesionální	 uživatele	 nesmí	 být	 dodáván	 široké	
veřejnosti	

• přípravek	 je	 určen	 k	 použití	 pouze	 v	 deratizačních	 staničkách	 přiměřeně	 odolných	
proti	násilnému	otevření	

• deratizační	 staničky	 řádně	 označte	 informacemi	 o	 pravděpodobných	 přímých	 nebo	
nepřímých	účincích	přípravku,	pokyny	pro	první	pomoc	a	naléhavé	případy	

• při	použití	tohoto	přípravku	by	mělo	dojít	k	vyhubení	hlodavců	do	35	dnů	
• v	 případě,	 že	 na	 konci	 deratizace	 máte	 podezření	 na	 nedostatečnou	 účinnost	

přípravku	(tj.	pokud	stále	pozorujete	aktivitu	hlodavců),	vyžádejte	si	radu	dodavatele	
přípravku	anebo	kontaktujte	na	deratizační	službu	

• mezi	jednotlivými	použitími	neomývejte	deratizační	staničky	vodou.	
	
Široká	veřejnost	
Zvažte	preventivní	kontrolní	opatření	(ucpěte	díry,	odstraňte	případné	potraviny	a	nápoje	co	
nejdále)	 s	 cílem	 zvýšit	 příjem	 přípravku	 a	 snížit	 pravděpodobnost	 opětovného	 zamoření.	
Nepoužívejte	 antikoagulační	 rodenticidy	 jako	 stálé	 nástrahy	 (např.	 k	 prevenci	 zamoření	
hlodavci	nebo	k	odhalení	aktivity	hlodavců).	
Další	důležitá	upozornění:	

• přípravek	 je	 určen	 k	 použití	 pouze	 v	 deratizačních	 staničkách	 přiměřeně	 odolných	
proti	násilnému	otevření	

• deratizační	 staničky	 řádně	 označte	 informacemi	 o	 pravděpodobných	 přímých	 nebo	
nepřímých	účincích	přípravku,	pokyny	pro	první	pomoc	a	naléhavé	případy	

• při	použití	tohoto	přípravku	by	mělo	dojít	k	vyhubení	hlodavců	do	35	dnů.	



Ratzia	Bag	B	25	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Arthur	Schopf	Hygiene	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 GmbH	&	Co.	KG		 	 	
Pfaffensteinstraße	1	
D-83115	Neubeuern	 	 	

	
	
	

	
Používejte	biocidní	přípravky	bezpečně!	Před	použitím	si	vždy	přečtěte	údaje	na	obalu	a	

připojené	informace	o	přípravku!	
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• v	 případě,	 že	 na	 konci	 deratizace	 máte	 podezření	 na	 nedostatečnou	 účinnost	
přípravku	(tj.	pokud	stále	pozorujete	aktivitu	hlodavců),	vyžádejte	si	radu	dodavatele	
přípravku	anebo	kontaktujte	na	deratizační	službu	

• v	průběhu	deratizace	vyhledávejte	a	odstraňujte	uhynulé	hlodavce,	a	to	nejméně	se	
stejnou	frekvencí,	s	jakou	kontrolujete	deratizační	staničky.		

	
Účinná	látka:	
0,025	g/kg	Brodifacoum	
	
Balení:	
pro	profesionální	uživatele:	od	3	kg	do	25	kg,	
pro	širokou	veřejnost:	do	50	g	k	hubení	myši	domácí,	do	150	g	k	hubení	potkana	obecného	
	


