Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs
biocid
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Tipul (tipurile) de produs
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Numărul curent:

Numărul curent R4BP 3:

RO/2014/0087/MRA/ES/AA-2013-14-00110

RO-0008243-0000
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Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului
BROS -MOMEALA RATICIDA SUB FORMA DE BOABE DE GRÂU IMPREGNATE
BROS GRÂU RATICID

1.2. Detinatorul autorizației
Numele

BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Adresa

Karpia 24 61-619 Poznan Polonia

Numele și adresa detinatorului
autorizației

Numărul curent
RO/2014/0087/MRA/ES/AA-2013-14-00110

Numărul curent R4BP 3

RO-0008243-0000

Data autorizației

30/10/2013

Data de expirare a
autorizației

01/01/2023

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului

Laboratorios Agrochem S.L.

Adresa producătorului

C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Adresa locurilor de producție

C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Numele producatorului

BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Adresa producătorului

ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia

Adresa locurilor de producție

ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia
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1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa

12 - Bromodiolonă

Numele producatorului

Laboratorios Agrochem S.L.

Adresa producătorului

C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Adresa locurilor de producție

C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania

Substanța activa

12 - Bromodiolonă

Numele producatorului

Dr Tezza S.r.L.

Adresa producătorului

Via Tre Ponţi, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia

Adresa locurilor de producție

Via Tre Ponţi, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid
Denumirea comună
Bromodiolonă

28/06/2019

Denumirea IUPAC
3-[3-(4'-Bromo[1,1'biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy1-phenylpropyl]-4hydroxy-2H-1benzopyran-2-one

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Substanța activă

28772-56-7

249-205-9

0.0029
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2.2. Tipul preparatului
gata de utilizare: grăunțe

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Citiţi eticheta înainte de utilizare.
Nu inspiraţi praful.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Aruncaţi conţinutul la în categoria deșeurilor periculoase, la unitatea autorizată, în
conformitate cu reglementările curente..

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare
Utilizarea 1 - Utilizare #1 - Șoareci de casă și șobolani bruni- Utilizare generală - în interior
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide

Nu este relevant pentru rodenticide

Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte
Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte

de interior

Domeniul de utilizare
în interior

28/06/2019
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Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per
cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța
minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în
caz de infestare slabă). Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 510m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o
cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz
de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea maximă a pachetului e 150g.
Numărul de pungi per pachet: până la 150g
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 2 până la 3 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea,
pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta
cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
a se vedea secțiunea 5.2
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4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
a se vedea secțiunea 5.3

4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

4.2 Modul de utilizare
Utilizarea 2 - Utilizare #2 - Șobolani bruni - Utilizare generală - În exterior, în jurul clădirilor
Tipul produsului

28/06/2019
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Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Nu este relevant pentru rodenticide

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte

în aer liber

Domeniul de utilizare
În exterior, în jurul clădirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală
per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală,
distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și
10 m în caz de infestare slabă). - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea maximă a pachetului e 150g.
Numărul de pungi per pachet: până la 150g
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocuiți orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea,
pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta
cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
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4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
a se vedea secțiunea 5.2

4.2.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
a se vedea secțiunea 5.3

4.2.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

28/06/2019
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4.3 Modul de utilizare
Utilizarea 3 - Utilizare #3 - Șoareci de casă - Uz profesional - în interior
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide

Nu este relevant pentru rodenticide

Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte

de interior

Domeniul de utilizare
în interior

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în
pliculețe sau ca momeală vrac

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per
cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța
minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în
caz de infestare slabă). - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg
Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 60 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul
ambalajului secundar menționat mai sus.
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4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate la cel puțin 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a
verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele
rozătoarelor. Re-umpleți cu momeală dacă este necesar.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
a se vedea secțiunea 5.2

4.3.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact
cu apa.

4.3.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4
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4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

4.4 Modul de utilizare
Utilizarea 4 - Utilizare #4 - Șobolani bruni - Uz profesional - în interior
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide

Nu este relevant pentru rodenticide

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte

de interior

Domeniul de utilizare
în interior

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în
pliculețe sau ca momeală vrac

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală
per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală,
distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și
10 m în caz de infestare slabă). - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg

28/06/2019
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Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul
ambalajului secundar menționat mai sus.

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea,
pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta
cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
a se vedea secțiunea 5.2

4.4.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact
cu apa.

28/06/2019
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4.4.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4

4.4.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

4.5 Modul de utilizare
Utilizarea 5 - Utilizare #5 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional - În exterior, în
jurul clădirilor
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide

Nu este relevant pentru rodenticide

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte
Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte

în aer liber

Domeniul de utilizare
În exterior, în jurul clădirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în
pliculețe sau ca momeală vrac

28/06/2019
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Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per
cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța
minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în
caz de infestare slabă). Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 510m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o
cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz
de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg
Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul
ambalajului secundar menționat mai sus.

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici (de ex.. Ploaie, zăpadă, etc). Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu
sunt supuse inundării.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate [pentru șoareci - cel puțin 2-3 zile la] [pentru șobolani - doar la 5-7 zile după] începerea
tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru
momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Înlocuiți orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
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- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.5.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanțuri,
canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4

4.5.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

4.6 Modul de utilizare
Utilizarea 6 - Utilizare #6 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - în interior
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz
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Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte
Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte

de interior

Domeniul de utilizare
în interior

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în
pliculețe sau ca momeală vrac

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șobolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală;
Șoareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg
Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul
ambalajului secundar menționat mai sus.

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.
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4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai
împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil)
pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform
recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Folosiți acest produs doar în interior și în spații inaccesibile pentru copii sau animale non-țintă.

4.6.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu
apa.

4.6.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4

4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5
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4.7 Modul de utilizare
Utilizarea 7 - Utilizare #7 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - În
exterior, în jurul clădirilor
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide

Nu este relevant pentru rodenticide

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte
Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte

în aer liber

Domeniul de utilizare
În exterior, în jurul clădirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în
pliculețe sau ca momeală vrac

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Șobolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală;
Șoareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală - 0 -

Categoria (categoriile) de
utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg
Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul
ambalajului secundar menționat mai sus.
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4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici. Plasați punctele pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocuiți orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai
împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil)
pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform
recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.7.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanțuri,
canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa.

4.7.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4
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4.7.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

4.8 Modul de utilizare
Utilizarea 8 - Utilizare #8 - Șobolani bruni - Uz profesional instruit - Zone exterioare deschise și
gropi de gunoi
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide

Nu este relevant pentru rodenticide

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte

în aer liber

Domeniul de utilizare
Zone exterioare deschise și gropi de gunoi

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în
pliculețe sau ca momeală vrac

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare
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Categoria (categoriile) de
utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg
Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.
Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau
LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE
sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul
ambalajului secundar menționat mai sus.

4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici. Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocuiți orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.8.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai
împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform
recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.8.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanțuri,
canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa.
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4.8.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
a se vedea secțiunea 5.4

4.8.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
a se vedea secțiunea 5.5

5. Direcții generale de utilizare
5.1. Instrucțiuni de utilizare
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Utilizare generală
- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Înainte de utilizarea rodenticidelor, mai întâi aplicați metode non- chimice (de ex. capcane) .
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați
aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii
mai dificilă.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de
acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Nu deschideți pliculețele cu momeală.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale
care nu reprezintă ținta momelii.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de
ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Nu plasați cutiile cu momeală lângă scurgeri unde acestea pot intra în contact cu apa.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după
utilizarea acestuia.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.

Uz profesionist
- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de
activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați
aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii
mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca și componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre
altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil)
pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de
acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și a avertiza că nu trebuie
mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment
cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu
momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu
reprezintă ținta momelii.
- Plasați produsul în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau
suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după
utilizarea acestuia.
- În cazul în care aportul de momeală este scăzut având în vedere dimensiunea aparentă a infestării, considerați plasarea cutiilor
pentru momeală către zone mai îndepărtate, dar și posibilitatea înlocuirii momelii cu o alta cu o componență diferită.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată și nu este aparentă o scădere a activității rozătoarelor,
trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că
trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai
puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare și folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.
- Momeală în pliculețe: Nu deschideți pliculețele care conțin momeală
- Momeală vrac: Amplasați momeala în punctul pentru momeală cu ajutorul unui dispozitiv de dozare. Specificați metodele pentru
minimizarea prafului (ex. ștergere cu cârpa udă).

Uz profesionist instruit
- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de
activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați
aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii
mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca și componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre
altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de
acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și a avertiza că nu trebuie
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mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment
cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu
momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu
reprezintă ținta momelii.
- Plasați produsul pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de
ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Purtați mănuși din plastic rezistente la produse chimice pe durata manipulării produsului.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după
utilizarea acestuia.
- Frecvența vizitelor în zona tratată este stabilită de operator, luând în considerare inspecția desfășurată la începutul tratamentului.
Frecvența trebuie să fie consecventă cu recomandările oferite de codul de bune practici.
- În cazul în care aportul de momeală este scăzut având în vedere dimensiunea aparentă a infestării, considerați plasarea cutiilor
pentru momeală către zone mai îndepărtate, dar și posibilitatea înlocuirii momelii cu o alta cu o componență diferită.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată și nu este aparentă o scădere a activității rozătoarelor,
trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că
trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai
puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare și folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Momeală în pliculețe: Nu deschideți pliculețele care conțin momeală
- Momeală vrac: Amplasați momeala în punctul pentru momeală cu ajutorul unui dispozitiv de dozare. Specificați metodele pentru
minimizarea prafului (ex. ștergere cu cârpa udă).

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor
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Utilizare generală
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil)
pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.
- Informațiile despre produs ( eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
• produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex."utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
• utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile
pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor
recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului ( de ex.. încă se observă activitate a
rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al
dăunătorilor.
- Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte pe durata tratamentului, cel puțin la inspectarea cutiilor pentru momeală.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

Uz profesionist
- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai
împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, ( cel
puțin de două ori pe săptămână)
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați anticoagulantul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.
- Informațiile despre produs ( eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
• produsul nu va fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru uz profesionist").
• produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex."utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
• utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile
pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor
recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului ( de ex.. încă se observă activitate a
rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al
dăunătorilor.
- Nu spălați cu apă cutiile pentru momeală între aplicații.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

Uz profesionist instruit
- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Informațiile despre produs ( eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar că produsul va fi furnizat doar pentru utilizare
profesionistă - profesioniști care dețin o certificare care este în conformitate cu cerințele aplicabile de instruire (respectiv, „doar
pentru profesioniști instruiți”).
- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistența la substanța activă.
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați alternativ diferiți anticoagulanți cu putere comparabilă sau mai slabă, din motive de rezistență. Pentru tratament
alternativ, luați în considerare un rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.
- Nu spălați cu apă între utilizări cutiile pentru momeală sau ustensilele care se utilizează pentru cutiile acoperite sau protejate între
aplicații.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și
măsuri de urgență pentru protecția mediului
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- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. La ingerare, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot include sângerări
nazale și gingivale. În cazurile severe, pot apărea echimoze și prezența sângelui în urină sau fecale.
- Antidot: Vitamina K1 administrată doar de personal medical sau veterinar.
- În caz de:
• Contact cu pielea, spălați cu apă și apoi cu apă și săpun.
• Contact cu ochii, verificați întotdeauna dacă există lentile de contact și îndepărtați-le, clătiții ochii cu lichid de clătire sau cu apă,
păstrați pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
• Contact bucal, clătiți gura cu apă, cu atenție. Nu administrați produse pe cale orală unei persoane care și-a pierdut cunoștința. Nu
provocați voma. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Telefon de urgenţă:
+40 - 021 318 36 06. Consultați un chirurg veterinar la ingerarea de către animale de companie.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mutați și nu deschideți"; "conține rodenticid"; "denumire
comercială sau număr autorizație "; " substanță/ e activă/ e" și "în caz de accident, contactați un centru toxicologic +40 - 021 318 36
06"

- Periculos pentru fauna

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia
- La finalul perioadei de tratament, îndepărtați momeala neconsumată și ambalajul conform cerințelor locale.
- Se recomandă utilizarea mănușilor.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare
- Depozitați în spații uscate, bine ventilate și răcoroase. Păstrați recipientul închis și departe de acțiunea razelor solare.
- Depozitați în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă.
- Durata de viață la raft: doi ani

6. Alte informații
-Datorită acțiunii întârziate, rodenticidele cu anticoagulant sunt eficiente la 4 până la 10 zile de la consumarea momelii.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente cum ar
fi cleștii pentru preluarea acestora.
- Acest produs conține un agent amar și un colorant.

Cerințe post-autorizare:
- Test de stabilitate pe termen lung în termen de 2 ani.

Etichetarea produsului completă mai jos:
GHS08
Atenție
H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.
P260 Nu inspirați praful.
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P280 Purtați mănuși de protecție.
P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
P501 Aruncați conținutul și/sau recipientul în categoria deșeurilor periculoase, la unitatea autorizată, în conformitate cu
reglementările curente.
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