
 

Aktualizace: 19.3.2012 

Biocidní přípravek  

SOREXA GOLD 
 
Hotová návnada ve formě granulí proti krysám a myším. 
Sorexa Gold obsahuje zrnité pícniny, které dělají návnadu chutnější, zvyšují její účinnost, vzbuzují 
počáteční zájem o návnadu a posilují přirozené sklony k požírání potravy (podporou touhy návnadu 
ochutnat).  
 

 
Účinná látka: 
 
Obsahuje 0,005 hmotnostních % difenacoumu 
tj. 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycoumarin  
 
 

Nejsou známá žádná specifická nebezpečí, pokud budou dodrženy všechny 
předpisy/poznámky pro skladování a manipulaci (Dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických 
látkách a chemických přípravcích není výrobek klasifikován jako nebezpečný). 

 
 

 

 
 

POZOR! 

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 

 UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV 

 NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ 

 TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY BEZPEČNÝM 
ZPŮSOBEM 

 POUŽIJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

  JED NA POTKANY, KRYSY A MYŠI 

 PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU 
K POUŽITÍ 

 PŘED POUŽITÍM ČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY 

 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO 
ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

   

 
Výrobce:     BASF Agro B.V., Moosacherstr. 2, 69, 8820 Waedenswil/Au 

 Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR:   BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, 

 tel.+420 235000111 

Balení:     3 kg, 10 kg, 25 kg / PE láhev 



 

Aktualizace: 19.3.2012 

Datum výroby:    uvedeno na obalu 

Číslo šarže:    uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti:    2 roky od data výroby při skladování v původních   
       neporušených obalech. 

 
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na 
trh a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jeho 
chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí. Délku prodloužené 
doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech 
přípravku. 
 

Oznámeno Registru chemických látek Ministerstva zdravotnictví ČR: 
č.j. MZDR 36416/2010/SOZ 
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Sorexa Gold je chutný mnohoúčelový rodenticid na bázi protisrážlivého difenacoumu. Přípravek je 
stejně účinný proti myším i krysám a působí i na řetězce odolné proti jiným protisrážlivým přípravkům. 
Pro zajištění pomalého pojití škodlivého hlodavce jsou potřeba dvě nebo více dávek návnady 
(hlodavec pojde asi po 4-10 dnech): většina hlodavců pojde ve skrytu ve své myší díře.   
 
Při volbě vhodného rodenticidu je třeba vzít v úvahu odolnost cílové populace proti těmto přípravkům.  
 
Před položením návnady místo důkladně prohlédněte a nejděte místa zamoření, myší cestičky a díry.  
 
Krysy: Umístěte 100-200g návnady na dostatečný počet suchých míst po celém zamořeném prostoru, 
poblíž krysích děr nebo cestiček a kde uvidíte jejich výkaly. Venkovní návnadu je třeba zakrýt pro 
zamezení přístupu dětí, zvířat a ptáků. Používejte zakrytí z trubek, krabice s otvorem nebo kusy 
plechu nebo dřeva, které připevníte šikmo ke zdi.  
 
Myši: Umístěte 20-30g návnady na místa jevící známky přítomnosti myší, jako jsou jejich výkaly, 
ohryzané předměty nebo stopy. Myši se krmí sporadicky, proto je podstatné rozmístit mnoho malých 
návnad asi 1-2 m od sebe. Návnady zakrývejte, jak je uvedeno výše.  
 
Návnady často kontrolujte, především prvních deset dní, a sežrané návnady doplňujte. Pokud bude 
návnada sežrána beze zbytku, zvyšte dávku. Návnady doplňujte až do okamžiku, kdy je při kontrole 
naleznete netknuté.  
 
Pokud tento výrobek nebudete používat podle přiložených informací, vystavujete velkému riziku 
divoké savce a ptáky.  
 

Sorexa Gold obsahuje Bitrex na ochranu před náhodným požitím člověkem.  
 
V případě dodržení přiložených pokynů může být přípravek použit profesionálními i neprofesionálními 
uživateli. 
 

Bezpečnostní opatření: 

Za stanovení konkrétního druhu osobních ochranných pracovních prostředků je zodpovědný 
zaměstnavatel, který rozhodne o jejich použití na základě vyhodnocení rizik (§ 104 zákona č. 
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) podle konkrétních podmínek práce, četnosti a závažnosti 
vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto 
ochranných prostředků (§ 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP): Celkový ochranný oděv z tkaného textilního materiálu 
(ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1), ochranné brýle (ČSN EN 166), ochrana 
dýchacího ústrojí není nutná, dodatečná ochrana hlavy není nutná, ochranné rukavice z plastu nebo 
pryže označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle 
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Přílohy A k ČSN EN 374-1, pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle 
např. ČSN EN ISO 20346+A1. 

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyte ruce teplou vodou a mýdlem. 
Nástroje použité k aplikaci přípravku SOREXA GOLD omyjte vodou přímo na místě aplikace, přičemž 
oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod. 
 

Přípravek není hořlavý. Případný požár haste hasicí pěnou, hasicím práškem, pískem nebo zeminou. 
Vodu použijte pouze k ochlazování materiálu v blízkosti požáru, a to formou jemného zmlžování, ne 
silným proudem, a jen v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno zachycení kontaminované 
vody a zabráněno jejímu proniknutí do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod, recipientů 
povrchových vod a zasažení zemědělské půdy. 

Důležité upozornění: při požáru použijte izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat 
toxické zplodiny. 
 
 
První pomoc : 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku. 
 
Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno 
teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte 
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

Při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky – čistou pokud 
možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), vyhledejte lékařskou pomoc / 
zajistěte lékařské ošetření. 

První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací 
potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a 
nemá-li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal 
přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při  vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem  - Klinika nemocí z povolání, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 
UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE 
 
Symptomy: poruchy srážlivosti, krev v moči, vnitřní krvácení, šok, slabost, nechutenství 
Zacházení: Symptomatické ošetření (dekontaminace, životní funkce). 
Protilátka: Preparáty vitamínu K1 jako protilátka. Sledovat pod lékařským dohledem nejméně 24-48 

hodin. 

 

Likvidace obalů a zbytků přípravku:  

Podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. 

Po ukončení deratizace je nutno posbírat a zneškodnit zbytky návnady. Při likvidaci zbytků a použitých 
obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. Obaly dejte buď do 
sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým 
spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí 
případné zbytky přípravku po předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.).  
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Skladování : 

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při 
teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od 
těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.  

Ke skladování nelze použít místnosti, v nichž byly skladovány pesticidy. Jejich pach by mohl hlodavce 
odpuzovat. 

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou 
biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při 
dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže 
ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.  

 
Zde obsažené informace jsou založeny na aktuálním stavu poznání a nezaručují proto jisté 
vlastnosti. Příjemce výrobku je odpovědný za dodržování stávajících zákonů a nařízení. 
 
 
 registrovaná známka BASF SE 
 


