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VEIKIMO BŪDAS

Rodenticidas SELONTRA nėra antikoaguliantas. Jis padidina kalcio kiekį kraujyje, 
kuris paimamas iš kaulų. Toliau kalcis kaupiasi minkštuosiuose organuose – širdyje, 
kepenyse, plaučiuose, skrandyje, sąnariuose. Graužikai praranda apetitą, nustoja 
maitintis po 24 val., nes kalcis jau būna skrandyje. Nustoja judėti, ėsti, daryti žalą, 
kenkti, platinti ligas, teršti. Graužikai žūna po 2–3 dienų.

SELONTRA veikia iki trijų kartų greičiau, nei dauguma antikoaguliantų grupės roden-
ticidų. Sunaikina iki 100 % graužikų – net ir labai atsparias antikoaguliantams žiurkes 
ir peles. Kadangi graužikai nustoja maitintis po 24 val., jie sunaudoja 30 % mažiau 
masalo, tokiu būdu jo sutaupoma. SELONTRA yra keturis kartus patrauklesnio sko-
nio, lyginant su dauguma rodenticidų, jis graužikams yra skanesnis, nei jautienos 
mėsainis ir jis yra 13 kartų geresnio skonio, nei kukurūzų silosas.

SELONTRA suteikia galimybę naudoti pažangų ir labai efektyvų būdą, vadinamą 
greito poveikio masalo technologija (angl. „Speed Baiting“), tai užtikrina galimybę 

Selontra®

TIK PROFESIONALIESIEMS NAUDOTOJAMS

Veiklioji medžiaga :
0,075 % (m/m) (grynas cholekalciferolis), 
0,0775 % (m/m) (techninis cholekalciferolis). 

Produkto forma 
20 g masalo kubeliai, paruošti naudojimui

Pakuotė  
5 kg 

auj iena

Rodenticidas graužikų naikinimui.

Document size: 180x200 mm (width x height)
Gross size: 180x200 mm (width x height)

® =  BASF reģistrēta tirzniecības zīme / 
 BASF registruotas prekės ženklas / 
 BASFi registreeritud kaubamärk

Rodenticīds sagatavots izmantošanai kā ēsmas briketes / Paruošti naudoti minkšti rodenticido masalo blokeliai  / Kasutusvalmis rodentitsiid 
pehme plokksööda kujul.
Unikāla, ātri piesaistoša un viegli apēdama formulācija, kas nodrošina līdz pat vienai nedēļai ātru invāzijas kontroli. / Sujungia unikalią, 
greitai įsisavinamą ir labai patrauklią savo skoniu produkto formą su veikimo būdu, leidžiančiu greičiau kontroliuoti užkratą - daugeliu 
atvejų vos per vieną savaitę / Erilise, kiiresti omaksvõetava ja närilistele maitsva koostisega toode toimib viisil, mis võimaldab näriliste 
populatsiooni kiiremini ohjata. Sageli piisab vaid ühest nädalast.
 Ierobežo arī pret antikoagulantiem izturīgas peles un žurkas. Efektīvs līdzeklis rezistences  ierobežošanai. / Kontroliuoja visas atsparias 
antikoaguliantams žiurkių ir pelių atmainas: veiksmingai stabdo atsparumo išsivystymą. / Ohjab kõiki antikoagulantidele resistentseid roti- ja 
hiireliike. Toimib tõhusa resistentsuse piirajana. 
Barošanās apturēšanas efekts: pēc Selontra® apēšanas, grauzēji pārstāj baroties ātrāk nekā pēc antikoagulantus saturošas ēsmas 
uzņemšanas, tādā veidā tiek samazināts ne tikai ēsmas patēriņš, bet arī pārtikas un īpašuma bojājumi, kā arī ierobežota slimību 
pārnēsāšana. / Veikimo efektas: suėdę rodenticido Selontra, graužikai nustoja maitintis greičiau nei suėdę antikoaguliantinius masalus, taip 
sumažinamas bereikalingas masalo naudojimas, maisto suvartojimas ir užteršimas, nuosavybės sunaikinimas ir ligų plitimas. / Söömist 
pärssiv mõju: pärast Selontra söömist lõpetavad närilised söömise kiiremini kui antikoagulandi toimega mürksöötade korral, vähendades 
seeläbi tarbetut söödakulu, toiduainete tarbimist ja saastumist, vara hävinemist ja haiguste levitamist.
Efektīvi iedarbojas pret mājas pelēm (Mus musculus), pelēkajām žurkām (Ratus norvegicus) un melnajām žurkām (Rattus rattus). / 
Kontroliuoja namines peles (Mus musculus), rudąsias žiurkes (Rattus norvegicus) ir juodąsias arba stogines žiurkes (Rattus rattus) / Ohjab 
koduhiire (Mus musculus), rändroti (Rattus norvegicus) ja must- ehk koduroti (Rattus rattus) populatsioone.

5 kg

Selontra®

Augstas kvalitātes bez-antikoagulantu rodenticīds 
grauzēju ierobežošanai arī apgrūtinātās situācijās.
Selontra satur 0,75 g/kg (0,075% w.w) holekalciferolu. 
Lietojiet biocīdu atbildīgi. 
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāci-
ju par produktu.

Labai veiksmingas, ne antikoaguliantinis 
rodenticido masalas, skirtas greitesnei graužikų 
plitimo kontrolei, net pačiose sudėtingiausiose 
situacijose
Selontra® yra 0,75 g/kg (0,075% w/w) cholekalciferolio.
Selontra® yra registruotas BASF prekės ženklas. Biocidus 
naudokite saugiai.
Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir informaciją 
apie gaminį.
Produktas skirtas tik profesionaliems naudotojams ir kvali-
fikuotiems profesionaliems naudotojams.

Tugevatoimeline mitte-antikoagulant rodentitsiid-
söötmürk näriliste populatsiooni kiiremaks 
ohjamiseks ka kõige keerulisemates tingimustes
Selontra® sisaldab 0,75 g/kg (0,075% w/w) kolekaltsiferooli.
Selontra® on BASFi registreeritud kaubamärk. Kasutage 
biotsiide ohutult.
Enne kasutamist lugege alati etiketti ja tooteteavet. Ainult 
kutselised kasutajad ja kutselised kahjulike organismide 
tõrjujad.
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sukontroliuoti graužikus netgi esant labai stipriam jų išplitimui vos per 7 dienas. 
Unikalus maitinimąsi sustabdantis efektas ir itin gero skonio derinys sutrumpina 
laiką, per kurį kiekvienas graužikų antplūdžio hierarchijos lygis suvartoja masalą ir 
užtikrina, kad kiekvienas graužikas per tą laiką suvartotų letalią dozę.

Veiklioji medžiaga cholekalciferolis nesikaupia nei aplinkoje, nei organizme, jį me-
tabolizuoja graužikai. Tyrimai su paukščiais (putpelėmis ir didžiosiomis antimis) 
parodė, kad lyginant su žiurkėmis ir pelėmis, jie yra maždaug 50 kartų mažiau jautrūs 
cholekalciferoliui.

Patvirtinta, kad rodenticido SELONTRA pažangi produkto forma yra stabili ir efektyvi 
tiek sausoje, tiek drėgnoje aplinkoje, taip pat esant ekstremaliai aukštai ir žemai 
temperatūrai. Kad ir koks oras jūsų ūkyje, SELONTRA bus veiksminga.

Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

NAUDOJIMO METODAI, NORMOS IR DAŽNIS

Tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams. Paruoštas naudojimui masalas 
dedamas į saugias masalo dėžutes. Masalas taip pat gali būti dedamas į uždengtas 
ir saugias masalo vietas (jei tik jį naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga ne-
tikslinėms rūšims ir žmonėms, kaip ir naudojant nepažeidžiamas masalo dėžutes).

Graužikų 
rūšys

Naminės pelės (Mus musculus) visų vystymosi stadijų

Rudosios žiurkės (Rattus norvegicus) visų vystymosi stadijų

Juodosios arba stoginės žiurkės (Rattus rattus) visų vystymosi stadijų

Naudojimo 
vietos

Patalpoje ir lauke aplink pastatus

Negali būti naudojamas žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, 
miškuose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Naudojimo 
normos 
kiekvienai 
masalo 
vietai

Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo graužikų antplūdžio toje vie-
toje, kur produktas bus naudojamas.

Pelės: 20–40 g (1 arba 2 kubeliai) masalo kas 1–2 metrai.

Žiurkės: 100–140 g (5–7 kubeliai) masalo kas 5–10 metrai.

Visur, kur buvo pastebėta žiurkių ar pelių, padėkite masalo didesniame kiekyje 
vietų ir didžiausią masalo normą. Atkreipkite dėmesį į nepakankamą masalo 
kiekį – laikykitės etiketėje pateiktų rekomendacijų dėl masalo kiekio viename 
taške ir jų atstumo.

Įrenkite mažiau masalo vietų mažiau užkrėstose vietose.

Profesionaliems naudotojams:

Jei reikia įrengti daugiau kaip vieną masalo vietą, mažiausias atstumas nuo 
masalo vietų turėtų būti 1–2 metrai (pelėms) ir 5–10 metrų (žiurkėms).
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Naudojimo 
dažnis ir 
instrukcijos

Kontrolės užtikrinimui, masalą reikia dėti tik 7 dienoms, kad pirmą dieną būtų 
panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų kontrolei. Patikrinkite 
masalą po 1–2 dienų ir papildykite suėstą masalą. Jei masalas visas suėstas, 
toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti 
optimalią kontrolę per trumpiausią laiką.

Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalus ar jie suėdami, ar 
masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalus 
dėkite kas 7 dienas tol, kol jų suvartojimas baigsis. Atkreipkite dėmesį, kad 
naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite 
nepasiekti optimalių rezultatų.

Pašalinkite produkto likutį, pasibaigus apdorojimo laikotarpiui.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos 
taisyklėse.

Apmokyti profesionalūs naudotojai:

Uždengtas ir apsaugotas masalo vietas:

naudojant lauke, masalų dėžutės turi būti uždengtos ir padėtos 
strateginėse vietose, kad būtų sumažintas poveikis netikslinėms rūšims.

Nuolatiniam masalo naudojimui: 

nuolatiniam masalui naudojamos tos pačios normos (žiūrėti Naudojimo 
normos). Tačiau nuolatinės masalo vietos turėtų būti įrengiamos tik 
pirminėse graužikų patekimo vietose ir lizdų sukimo vietose pastatų viduje 
arba jų prieigose.

Ilgalaikis produkto naudojimas: 

Norint išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, jei tik yra 
galimybės, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, 
kurioje naudojamas produktas.

Masalą ilgą laiką galima naudoti ribotai tokiose vietose, kuriose yra didelė 
pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai 
pasirodo esą neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, 
atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų 
užsiveisimo rizikos vertinimą.

Profesionalūs naudotojai:

Skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumen-
tus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir 
vadovaukitės jais.

Nenuimkite ir neatidarykite plėvelės, dengiančios masalą.

Prieš pradėdami naudoti masalus, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė 
graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo 
priežastį bei mastą.
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Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal Integruotos kenkėjų kontrolės 
sistemą, įskaitant, be kita ko, higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės 
metodus.

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite 
išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes 
taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

Pabandykite atriboti masalo vietas nuo gyvenamųjų patalpų ir maitinimo vietų.

Masalo dėžutės turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta 
graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie pamato ar kito pagrindo.

Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo vietos.

Šio produkto nedėkite tiesiai į urvus.

Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, 
„viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji 
(-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisiekite su Apsinuodijimų 
kontrolės centru [tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378]“.

Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, nami-
niams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities 
reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nu-
siplaukite rankas ir atviras odos vietas.

Jei masalo suėdama mažai, lyginant su nustatytu graužiku išplitimu, apsvarstykite 
galimybę masalo vietas įrengti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepas-
tebima, reikia nustatyti priežastį. Jei kitos neveikimo priežastys atmestos, apsvars-
tykite galimybę naudoti rodenticidą su kitokiu veikimo būdu. 

Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąs-
tus.

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad 
būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

Saugokite masalo dėžutes nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). 
Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterš-
tas purvu.

Prariję letalią masalo kiekį, graužikai žūna per 2–5 dienas.

Graužikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalinda-
mi negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.
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Tik profesionalūs naudotojai:
Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.
Tik apmokyti profesionalūs naudotojai:
Esant mažesniam graužikų išplitimui arba kai kontrolę atlieka apmokyti profesionalūs 
naudotojai, įrengiamas mažesnis masalo vietų skaičius.

RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS:

Pavojinga laukiniams gyvūnams.

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis 
(pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas arba jos apylinkėse besilankančius 
asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydamiesi atitinkamo 
geriausios praktikos kodekso].

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų at-
siradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones 
(uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite maisto ir gėrimų likučius).

Kai produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo 
vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, 
turėtų būti pateikiamas įspėjamamasis pranešimas, kuriame būtų paaiškinta pirmi-
nio arba antrinio apsinuodijimo masalu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, 
kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų. [Šalinimo būdas turi 
būti konkrečiai aprašytas Nacionalinio VSC ir nurodytas produkto etiketėje].

Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

Tik profesionalūs naudotojai:

Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta 
graužikų užsiveisimo situacija ir produktų naudojimo veiksmingumas.

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu 
dažnais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriau-
sios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

Baigę naudoti, pašalinkite nesuėstą masalą ir pakuotę, laikydamiesi vietos reikala-
vimų. [Šalinimo būdas turi būti konkrečiai aprašytas Nacionalinio VSC ir nurodytas 
produkto etiketėje].
Saugojimas:
Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir sau-
gokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikykite atokiau nuo maisto produktų, gyvūnų pašarų ir produktų, kurie gali turėti 
kvapą.
Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir gyvuliams nepasiekiamose 
vietose.
Galiojimo laikas: 3 metai.


