
 
Ratzia BAG-B   nástraha ve formě pasty – necitlivá vůči vodě 

 
Vlastnosti: 
Ratzia BAG B je požerová nástraha ve formě pasty modré barvy dávkované v 
drobných sáčcích o hmotnosti cca 15 g určená k hubení nežádoucích hlodavců – myší 
domácích, potkanů a krys v domácnostech, v přírodě, v zemědělských podnicích, 
skladech, silech, na farmách a na smetištích. Nástraha je ve vodě nerozpustná a 
vykazuje dobrou odolnost proti vlhkosti. Je tedy vhodná pro použití v kanalizacích. 
 
Aplikace: 
Návod k použití: Přípravek musí být aplikován tak, aby nebyl dostupný dětem a 
necílovým druhům živočichů – proti kterým není zákrok určen (domácím, volně 
žijícím a ostatním zvířatům mimo myši, potkany a krysy). Při aplikaci přímo do nor 
potkanů musí být nástrahy hluboko zasunuty tak, aby nebyly dostupné necílovým 
druhům, nešly vyhrabat apod. 
Jednotlivé sáčky nesmí být nikdy položeny na površích volně, vždy musí být v 
uzavřených a fixovaných deratizačních staničkách. Ve staničkách musí být jednotlivé 
sáčky propíchnuté kovovým trnem. Hlavní zásadou aplikace je jednorázové kladení 
menších množství s častějšími kontrolami a doplňováním v místech odběru. 
Přípravek musí být aplikován pouze dle návodu k použití! 
 
Hubení myší: 
Přípravek aplikujeme proti myším na jednom místě (krmný bod) v množství 1 – 3 ks 
sáčků. Počty a umístění jednotlivých krmných bodů a intervaly jejich kontrol jsou 
závislé na měnící se hustotě populace hlodavců a konfiguraci prostředí – vždy v 
místech zjištěného pohybu hlodavců (podle trusu, ohryzu a dalších pozorovatelných 
stop). 
 
Hubení potkanů: 
Pro potkany klademe sáčky na jedno místo v počtu okolo 5 ks, maximálně 
dvojnásobný počet jen na místech nepřístupných pro ostatní druhy. Do kanalizace, 
kontrolních šachet a podobných nepřístupných míst klademe sáčky bez deratizačních 
staniček, pokud by mohly působit problémy v příslušných technologiích, zato však 
musí být vždy fixované drátem na pevném, kontrolovatelném místě. 
 
Účinnost deratizace se posuzuje podle slábnoucích stop výskytu hlodavců (trus, 
ohryz) a slábnoucího odběru nástrah. 
 
Účinná látka: 
Brodifacoum 
 
Balení: 
1000 g 
2,5 kg 
 


