
                                                                                                                                                                                                                  
Етикет SCOOT 4.0 TALPE E ARVICOLE 

SCOOT 4.0 къртици и полевки е водоразтворим прах за външни площи,който кара къртиците и полевките да 

се отучат от лошите си навици да правят тунели и къртичини, като те избягват да посещават  зони третирани с 

продукта по този начин SCOOT 4.0 прогонва подземните гризачи и създава трайни навици в тях. Мирисът и 

вкусът на продукта  се усещат  само от животните.  

Състои се главно от калиев сулфат (K2OS4), хранително вещество, използвано в биологичното земеделие. 

Използва се върху тревни площи, градини, дворове, терени с наличие на тунели и къртичини. 

СЪВЕТ ЗА УПОТРЕБА - SCOOT 4.0 Къртици и полевки не трябва да се смесва с употребата на други вещества 

или препрати за борба с подземни гризачи. Всички остатъци от продукта се елиминират чрез измиване с 

гореща вода. Не се препоръчва нанасянето на продукта през най-горещите часове на деня . 

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА - Изсипете съдържанието на пликчето от 200 g в 7,5 до 15 литра вода в 

зависимост от повърхността, изчакайте до неговото пълно разтваряне. С полученият воден разтвор при 

максимално разреждане (15 литра вода) е достатъчен за третират около 100 квадратни метра повърхност / 10 

къртичини / 20 линейни метра тунели. Третирането на къртичини се получава чрез поливането им с лейка, 

кофа или друго, като използвате 0,75 литра до 1,5 литра работен разтвор на дупка или къртичина. За 

третиране на тунелите, намокрете повърхността на тунела с около 0,75 литра разтвор на линеен метър. За по-

малки площи, намалете пропорционално количеството на продукта и на разтвора. 

Препоръчва се първоначално прилагане на SCOOT 4.0 против къртици и полевки да се използва в интервали 

през 7 дни впоследствие на интервали от 15-20 дни, след изчезването на проблема, дори за превантивни 

цели. Повторете третирането след силен дъжд или продължително и при често поливане. Полученият разтвор 

трябва да се приложи в рамките на 6 часа, той не може да бъде запазен, тъй като ще загуби своята 

ефективност. 

Предпазни съвети: 

При контакт с очите: изплакнете с чиста вода за 10-15 минути. - В случай на контакт с кожата: измийте кожата 

с вода и неутрален сапун, свалете дрехите замърсени обувки и обувки, изперете дрехите преди повторна 

употреба. - При вдишване на фин прах: дишайте чист въздух.  

В случай на поглъщане: дайте вода за пиене, не предизвиквайте повръщане, консултирайте се с лекар, ако е 

необходимо. Дръжте далеч от деца. Не използвайте за цели, различни от посочените. - Съхранявайте 

продукта в оригиналната опаковка. 

При нормални условия на употреба сместа не предизвиква неблагоприятни ефекти за хората и за околната 

среда. 

Състав: продукт, състоящ се основно от калиев сулфат (K2SO4) в описан в чл. 31 и 32 от регламента REACH. 

Производител: MONDO VERDE S.r.l., Viale J. F. Kennedy, 113 - 50038 Scarperia (FI), Italia, tel.: +39 0558431935, e-

mail: info@mondoverde.it 

Дистрибутор: „Евро Пест“ ЕООД, 1326 София, „ Люлин 3“  бл 380 офис 1, телефон: 0879 400 500, 

www.otrovi.com, email:orders@otrovi.com 
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