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Potkany a myši
Systematický poradca úspešného boja proti potkanom a myšiam
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Vážený zákazník,
s radami, tipmi a nápovedou pre Vaše rozhodnutia v 
kombinácii s ponukou osvedčených a vynikajúcich 
výrobkov by teraz malo byť pre vás omnoho 
jednoduchšie bojovať proti hlodavcom.

Tento katalóg obsahuje všetko potrebné pre 
systematický boj proti potkanom a myšiam. Potkany 
a myši sú vážnym hygienickým problémom a 
kdekoľvek sa objavia, existuje riziko kontaminácie 
vrátane prenosu chorôb. Táto poradenská príručka vám 
pomôže optimálne chrániť Vaše podnikanie pred 
škodcami.

kusy v 
SB-balení

kusy vo 
vrecku

Balenie na podporu 
predaja! Uvedený počet je 
počet kusov v balení. Tu sa 
cena vzťahuje na obalové 
jednotky.

Všetky výrobky označené 
týmto symbolom sa musia 
kvôli druhu ich rozsahu/
veľkosti alebo hmotnosti 
dodať cez špedíciu. Tým 
vznikajú samostatné 
náklady na dopravu! 
Náklady na dopravu 
optimalizujte 
objednávkou celých 
paletových jednotiek!

6 25 20031 / 4 / 16
Prvé číslo (1) vám ukazuje 
predajnú jednotku (kusy 
alebo balenia na podporu 
predaja). Ide o cenový 
základ. Nasledujúce číslice 
(10/100 ďalšie možnosti 
obalových jednotiek.

€
4,49
Pri všetkých uvedených 
cenách ide o nezávislé 
cenové odporúčania 
výrobcu a sú chápané 
vrátane  zákonnej da ne z 
pridanej hodnoty. Cena 
uvedená v katalógu je 
platná pre jeden kus 
resp.obal na podporu 
predaja.

Tieto symboly Vám vysvetľujú naše obalové jednotky!

Schädlingsbekämpfung mit System

Pripravujeme pre Vás i špeciálny katalóg so súhrnnými 
informáciami o boji proti škodlivému hmyzu, ako sú 
muchy a iný nevítaný hmyz alebo o tom, ako v lete 
kontrolovať osie 

Prehľad všetkých našich výrobkov je k nahliadnutiu v 
našom hlavnom katalógu  „Chovateľské, veterinárne a 
jazdecké potreby“.

Sme vďační za každý konštruktívny návrh, každú 
pripomienku, ale i za kritiku a sme radi, že Vás zaujala 
naša ponuka.

Váš tím Vetis

Minimálny odber! 
Toto číslo (3) vám 
ukazuje najmenšiu 
obalovú jednotku. 
Ide tu o najmenšie 
objednávané 
množstvo pre 
obchod.

Tu uvedené číslo 
vám udáva 
celkový počet 
kusov na  
paletu.
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Potkany môžu prenášať až 120 infekčných chorôb, ktoré sa šíria blchami, 
fekáliami, močom alebo uhryznutím. Medzi najznámejšie choroby patrí 
hantavírus (vysoká horúčka, zlyhanie obličiek), cholera alebo týfus.

Hygiena v poľnohospodárskom podniku

Hygiena v poľnohospodárskom podniku ako podstatná súčasť kontroly škodcov
Hygiena v poľnohospodárstve zahŕňa dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických 
opatrení v  poľnohospodárskom podniku.

Hygiena je:

• v širšom zmysle všetky opatrenia na prevenciu chorôb a zníženie výkonnosti
• v  užšom  zmysle sú  to  existujúce  preventívne  opatrenia  na  vytvorenie  a

udržiavanie prostredia pozitívne vplývajúceho na výkonnosť hospodárskych
zvierat:
9 Dôkladné čistenie stajní v závislosti od zamorenia škodcami a ich výskytu

niekoľkokrát do roka.
9 Identifikácia a eliminácia možných prístupových ciest pre škodcov.
9 Zabezpečiť dôslednú ochranu a zamedzenie, prípadne sťaženie prístupu a k

potravinám a krmivám, ktoré priťahujú hlodavce.

Hygiena v širšom i užšom zmysle vytvára najlepší základ pre úspešné chovanie 
zvierat! Bez tohto základu bude tlak škodcov na podnik príliš vysoký a akýkoľvek 
boj sa stane neúčinným a nehospodárnym.

O ktorých škodcoch, ktorí sa najčastejšie vyskytujú v poľnohospodárskych 
podnikoch, hovoríme?

potkany, myši, hmyz poškodzujúci kukuricu, múku, ryžu, 
roztoče a pod. 
potkany,   myši,  muchy,   netopiere,  komáre,   šváby,   vši,
roztoče, hlodavce 
vijačka kukuričná, pásavka zemiaková, červce, vošky atď.

Pokiaľ ide o chov dobytka, hovoríme hlavne o škodcoch skladových zásob a 
hygienických škodcoch, ktorí prenášajú choroby, spôsobujú nepokoj a nepohodlie 
zvierat, a tým spôsobujú straty výkonnosti!

Škodcovia zásob:

Hygienickí škodcovia:

Rastlinní škodcovia:
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Popis a základné informácie

Potkan hnedý (Rattus norvegicus)

Dĺžka života:                              1 - 2 roky

Dĺžka tela: 19 - 29 cm
Hmotnosť v období 
pohlavnej dospelosti:

240 - 520 g

Počet vrhov/rok: 4 - 6
Počet mláďat/vrh: 6 - 8 
Charakteristika: • veľký, pevne stavaný

• hranatá lebka
• zaoblený ňufák
• hrubý chvost kratší ako

dĺžka tela
• malé priľahlé uši

Povaha: • veľmi podozrievavý voči
novým veciam a novej
potrave
• uprednostňuje známe a
nemeniace sa prostredie

Aktivita: • najmä za súmraku a v noci
• väčšinou pozdĺž známych

cestičiek
• žije väčšinou na zemi

Príjem potravy: • zvyčajne konzumuje
potravu počas noci na
dvoch až troch stálych
miestach (20 - 30 g)

• vyžaduje prístup k vode

Potkan tmavý (Rattus rattus)

Dĺžka života: 4 - 7 rokov 
Dĺžka tela: 16 - 24 cm 
Hmotnosť v období 
pohlavnej dospelosti:

200 - 400 g

Počet vrhov/rok: 6 - 10
Počet mláďat/vrh: 8 - 12 
Charakteristika: •špicatá lebka

•oči a uši sú výrazne
väčšie ako u potkana
hnedého
•hnedý/sivý so sivou
spodnou časťou

Povaha: • žije družne v rodinných
skupinách s pevnou
sociálnou štruktúru

Aktivita: • aktívny vo dne i v noci
•        dobre skáče a lezie do
výšok
• zväčša sa vyhýba vode

Príjem potravy: • uprednostňuje rastlinnú
potravu (obilie, semená,
korienky)
•       často sa ani nedotkne
potravy, akú nepozná
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  Popis a základné informácie

Myš domáca (Mus musculus)

Dĺžka života:                   0,5 - 1 rok
Dĺžka tela: 7 - 11 cm
Hmotnosť v období 
pohlavnej dospelosti:

20 - 25 g

Počet vrhov/rok: 6 - 8
Počet mláďat/vrh: 5 - 6 
Charakterisitika: • malá

• útle telo
• špicatý ňufák
• veľké, jemne ochlpené

uši
•  dĺžka chvosta = dĺžka tela

Povaha: • veľmi zvedavá
• nevyhýba sa novým veciam

ani novému jedlu, ale je
obozretná

Aktivita: • prevažne aktívna v noci
• výborne lezie do výšok
• žije zväčša na zemi

Príjem potravy: •        každú noc sa kŕmi na cca 20
miestach (2 -3 g)

•  vie využiť obsah vody prijatej
v potrave

Hraboš (Arvicolinae)

Dĺžka života: 1 - 2 roky 
Dĺžka tela: 8 - 22 cm
Hmotnosť v období 
pohlavnej dospelosti:

60 - 150  g 

Počet vrhov/rok: 3 - 4 
Počet mláďat /vrh cca 4  -  6 
Charakteristika: • zaoblená hlava

• malé uši
• veľmi jemná srsť
•  najčastejšie sivej, niekedy

pieskovej či tmavo hnedej farby
•  brucho vždy svetlejšie ako

zvyšok tela
Povaha: • veľmi zvedavý

• nebojí sa ľudí
Aktivita: • aktívny za súmraku

•  ryje a hrabe v záhradách i na
lúkach

Príjem potravy:             ovocie, tráva, korienky, bylinky,  
výhonky, huby, žalude, hmyz, 
červy
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      Plánovanie boja s hlodavcami

Predbežné navnadenie

1. Najskôr stanovte druh hlodavcov (potkany a/alebo myši) a rozsah zamorenia. Za týmto účelom
skontolujte ich možné cestičky pozdĺž stien, identifikujte zbytky potravy a prípadné škody.

2. V prípade zamorenia interiéru iba myšami sú najvhodnejším opatrením pasce.

3. Po rozpoznaní možnej trasy hlodavcov cestičky označte a zabráňte prístupu k možným zdrojom potravy.

4. Položte návnady pozdĺž cestičiek, pričom boxy na návnady naplňte potravou (napr. obilným zrnom) zatiaľ
bez účinnej látky.

5. Skontrolujte, ktoré návnady boli skonzumované a aké závažné je zamorenie hlodavcami. Premiestnite
hlodavcami nedotknuté návnady tak, aby ste zaistili optimálne rozmiestnenie návnadových boxov na
trase, po ktorej sa hlodavce pohybujú.

Fáza boja s hlodavcami

Ukázalo sa, že boj proti potkanom a myšiam je celoročné úsilie, so zameraním na august až marec. 
Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, rozdeľte svoj podnik/zariadenie do nasledujúcich oblastí:

• vonkajšie blokovacie pásmo (zelené stanoviská návnad)

• vnútorné blokovacie pásmo (sivé stanoviská návnad)

• pásmo akútneho boja  (červené stanoviská návnad)
Nasledujúci schematický plán rozdelenia by vám mal pomôcť prispôsobiť tento koncept vašim okolnostiam.

Predbežné navnadenie Fáza boja s hlodavcami
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Plánovanie boja s hlodavcami

Návnada s obilím Nástraha - blok Nástraha - pasta (Gelpads)

Podmienky
okolia

Suchá oblasť malá/
žiadna možnosť iných 
zdrojov potravy

Vlhké prostredie (kanalizácia), aj 
pri existencii iných zdrojov 
potravy

Akékoľvek prostredie, aj 
pri existencii iných 
zdrojov potravy

Vlastnosť
Jednoduchá manipulácia, 
v čerstvom stave dobre 
prijímaná

Podporuje hlodanie, 
jednoduchá manipulácia, dobre 
prijímaná počas dlhého 
časového obdobia, vhodné pre 
monitoring (sledovanie 
postihnutia

Jednoduchá manipulácia, veľmi 
atraktívna pre potkany, pretože sa 
v návnade súčasne prijíma aj 
tekutina

Navnadenie potkan      každých 5 m: 90 - 100 g
každých 5 m: 5 - 10 blokov (20 g) 
alebo 2 bloky (100 g) každých 5 m: 7 - 14 vreciek (15 g)

Navnadenie myš           každých 3 - 5 m: 20 - 30 g každé 2 m: 1 - 2 bloky (20 g) každé 2 m: 2 - 4 vreciek
Tento návod je len približným odporúčaním. Presná dávka je uvedená v návode na použitie produktu.

Časté dôvody neúspešného boja s hlodavcami
• Návnada už nie je dosť čerstvá, a preto už nie je atraktívna.

• Pri rozkladaní návnad neboli použité rukavice, a preto majú „ľudský zápach“.

•  Existuje príliš veľa alternatívnych možností kŕmenia, najmä obsahujúcich vitamín K, ktoré
neutralizujú účinok účinných látok (napr. sójová múčka, listy kapusty).

• Návnadové stanice boli príliš často prekladané, a tým boli hlodavce vyrušované.

• Bolo pripravených príliš málo návnadových staníc.

• Návnadové stanice boli rozložené príliš krátky časový interval.

• Z okolia migruje stále viac nových hlodavcov.
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 Plánovanie boja s hlodavcami

Následná kontrola Dokumentácia

Následná kontrola

Aby sa po úspešnom oi proti hlodavcom zabránilo novému zamoreniu, musia sa prijať tieto opatrenia:

1. Odstráňte možné zdroje potravy (potraviny, odpadky, atď. )

2. Odstránenie špiny a odpadu, ktoré by mohli pre hlodavce slúžiť ako prístrešok.

3. Ak je to možné, zabráňte hlodavcom prístup do interiéru (medzery, diery, dvierka pre mačky, drenáže atď.).

Dokumentácia

Dokumentácia je dôležitá pre systematický boj proti hlodavcom a jeho úspech. Rôzne zákony a nariadenia v 
poľnohospodárstve okrem toho vyžadujú vhodné opatrenia na zabezpečenie hygienických noriem. Zahŕňajú i 
boj proti hlodavcom a jeho dokumentáciu.

1. Vytvorte si  plán pokládky návnad a zaznamenajte polohy návnad v každej zóne.

2.  Označte miesta návnad pomocou postupného číslovania a vytvorte zoznam toho, čo, kedy a ako často
ste položili ako návnadu.

3.  Úspešnosť kontroly musí byť zdokumentovaná.
Oblasť zamorenia musí zostať bez návnad a mŕtvych hlodavcov.
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 Plánovanie boja s hlodavcami

11 Dvere na terasu
12 Kanalizácia a jej vyústenie v dome          
13 Dvere do pivnice
14 Vetracie otvory na murive
15  Pivničné okná
16 Odpadové nádoby a vrecia
17  Popadané ovocie
18  Vtáčie búdky
19 Záhradné jazierka / krmivo pre ryby

Rizikové miesta na dome a dvore

1 Silo
2 Sklad obilia
3 Stajne
4 Úschovne náradia (kôlne)
5 Skládky kompostu ako zdroje potravy 
6 Skládky palivového dreva

7  Pôdopokryvná vegetácia / hustý porast

 8     Chýbajúca strešná krytina
9  Odkvapové rúry ako možné miesta šplhania sa 

10 Skládky haraburdia



Január
Február

Marec
Apríl Máj Jún Júl

August
Október

November

December

September

Populácia potkanov

Produkty

Na nasledujúcich stranách nájdete širokú ponuku produktov, ktoré Vám budú
účinnou pomocou v boji proti hlodavcom. Veríme, že si vyberiete.

VETIS ponúka komplexný program systematického boja proti potkanom a myšiam!

Váš obchodný partner:
VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, 

tel. 031 551 41 12, 
www.vetis.sk

10



Stanica s návnadou BlocBox kovová 
• galvanicky pozinkovaná • kov • stanica s návnadou pre potkany,
výklopná • zablokovateľná, aby boli návnady držané bezpečne mimo
dosahu detí a domácich zvierat • hlodavce uprednostňujú príjem potravy v
zatemnených, chránených oblastiach • pre bloky návnady, návnady z
obilia a pasty

Výr. č. Dĺžka €
299633 40 cm 1/15 360 13,49

Stanica s návnadou BlocBox plastová 
• z robustného plastu • zablokovateľná pomocou kľúča, aby boli návnady držané bezpečne
mimo dosahu detí a domácich zvierat • pre bloky návnady, návnady z obilia a pasty

Výr. č. Popis D x Š x V €
299635 Bora pre potkany vrát. držiaka na stenu 32,5 x 25,0 x 16,0 cm 1/8 144 14,99
299636 Beta pre potkany vrát. držiaka na stenu 22,5 x 18,5 x 9,5 cm 1/6 420 8,99
299637 Alpha pre potkany 23,0 x 10,5 x 10,0 cm 1/6 648 7,99
299638 Peti pre myši 12,5 x 9,5 x 4,5 cm 1/72 3.168 1,99
299671 Náhradný kľúč pre Bora, Beta, Alpha a Peti - 1/50 - 0,49

Stanice s návnadami

299635 Bora 
vrát. dosky pre montáž na stenu

299636 Beta 
vrát. dosky pre montáž na stenu

299637 
Alpha

299638 
Peti

Stanica s návnadami 
• robustná plastová stanica s návnadami pre potkany
• vrát. kľúča, aby bolo možné návnady zabezpečiť pred nepovolanými osobami • optimálna veľkosť na
inštaláciu aj na miestach s malými priestorovými pomermi • transparentný kryt uľahčuje kontrolu •
vhodné hniezdo pre pascu Snapper výr. č. 299834 (pre potkany) alebo výr. č. 299826 (pre myši)

Výr. č. Popis Použitie na D x Š x V €
299609 Stanica s návnadmi Tom vrát. držiaka na stenu Potkany 29,4 x 21,6 x 10,6 cm 1/12 9,99
299610 Stanica s návnadmi Jerry Myši 22,0 x 13,7 x 7,6 cm 1/19 7,99

299609 Stanica s návnadami Tom 299610 Stanica s návnadmi Jerry

11
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Pasca na myši Snapper 
• z robustného plastu

Výr. č. Dĺžka Šírka €

299826 11 cm 5 cm 2 1/100 3,99

Pasca na potkany Snapper 
• z robustného plastu

Výr. č. Dĺžka Šírka €

299834 14 cm 7,5 cm 1 1/40 2,99

Pasce na myši a potkany

Košová pasca na myši Alive 
• s plastovým dnom • 2 vstupy • z pozinkovaného drôtu • s otváracou

klapkou • žiadne zvyšky zo skorších chytaní, tým vyššia kvóta chytania

Výr. č. D x Š x V €

299617 15 x 15 x 7,5 cm 1/12/72 4,99

Pasca na myši, drôtená klietka Alive 
• s plastovým dnom • z pozinkovaného drôtu • s klapkou
pasce a napínacou pružinou

Výr. č. D x Š x V €

299618 12 x 5,5 x 5,5 cm 1/10/150 4,49

Pasca na potkany, drôtená klietka Alive 
• z obaľovaného drôtu • s klapkou pasce a napínacou

pružinou s otváracou klapkou

Výr. č. D x Š x V €

299619 27,5 x 9,5 x 9,5 cm 1/12/36 11,99

Hromadný lapač potkanov Alive MultiRat 
• polkruhový tvar • vrát. padacích dvierok, potkan musí prejsť cez
2 záchytné komory, tak je únik vylúčený • s otváracou klapkou

Výr. č. D x Š x V €

299620 40 x 24 x 18 cm 1/4 80 19,99
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Debničková pasca Alive Predator ecoflex
Sklápacia a robustná debničková pasca s 2 vstupmi pre malé zvieratá 
ako mačky, kuny, králiky alebo podobne
• z pozinkovaného a stabilného drôteného pletiva pre dlhú trvanlivosť

Výr. č. D x Š x V €

299677 66 x 23 x 24 cm 1/6 60 49,99
299678 78 x 28 x 32 cm 1/6 30 59,99

Debničková pasca Alive Predator flex
Sklápacia a robustná debničková pasca s 2 vstupmi pre malé zvieratá 
ako mačky, kuny, králiky alebo podobne
• z pozinkovaného a stabilného drôteného pletiva pre dlhú trvanlivosť

Výr. č. D x Š x V €

299676 100 x 26 x 32 cm 1/3 18 75,99

Pasce na potkany a myši

Dôležité: Inštalovať v blízkosti kŕmnych miest, stykov dreva alebo stodôl a zatemniť (nariadenie o ochrane zvierat). 
Zohľadnite, prosím, regionálne poľovnícke predpisy k živej poľovačke!  

Podľa predpisov Cross-Compliance sa musia návnady pre hlodavce VŽDY vyložiť skryto!  

Klietková pasca Alive Predator Super
Táto pasca na zvieratá s obojstrannými sklápacími dvierkami  je ideálna pre 
bezpečný a pre zvieratá šetrný odchyt napr. líšok, túlavých mačiek, mývalov, kún a 
iných zvierat. Kovová mriežka vám umožní priamy pohľad do pasce bez vlastného 
ohrozenia či ohrozenia uviaznutého zvieraťa. Chráňte svoj domov a záhradu - 
spôsobom šetrným k zvieratám!
• extrémne rýchlo sa zatvárajúce únikové dvierka so zosilneným rámom
• neškodné pre človeka
• s dlhou životnosťou vďaka žiarovo pozinkovanému pletivu zo  silného 3,3 mm drôtu
• drevená rukoväť pre bezpečnú prepravu
• jednoduchá príprava a pripevnenie návnady pomocou užitočného príslušenstva
   (kovové kliešte, držiak na vajíčka, špíz na mäso) 
• extrémne stabilná a odolná
• vopred zmontovaná a pripravená na použitie

Zvláštnosť pasce 299477: prostredníctvom centrálne umiestnených dvierok  je možné 
návnadu jednoducho umiestniť blízko podnožky

Technické údaje: 299469 299476 299477

Hrúbka drôtu: 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Veľkosť oka: 38 x 38 mm 38 x 38 mm 38 x 38 mm
Hmotnosť: 6,2 kg 7,7 kg 10,5 kg

Art. Nr. Beschreibung L x B x H €

299469 Kastenfalle Alive Predator Super 105 x 26 x 26 cm 1 10 79,99
299476 Kastenfalle Alive Predator Super 105 x 26 x 30 cm 1 10 85,99
299477 Kastenfalle Alive Predator Super 118 x 33 x 42 cm 1 8 99,99
299478 Ersatz-Zubehörset für Alive Predator Super - 1/8 - 3,99

299469

299476

299477
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UltraStop Rat&Mouse 230 Volt 
• môže sa zastrčiť priamo do zásuvky • oblasť účinnosti: cca 1000 m² • prepínateľný na
rozličné frekvenčné rozsahy • 100 % nejedovatý • neškodný pre ľudí • iba pre vnútornú
oblasť v stajniach, skladovacích priestoroch kanceláriách atď.

Technické údaje
Prípojka 230 V / 50 Hz
Výkon 1 W
Frekvencia 25 - 65 kHz
Oblasť dosahu cca. 1000 m²

Výr. č. €

299869 1/24 12,99

UltraStop škodlivý hmyz 230 Volt 
• prostredníctvom ultrazvuku (20 000 – 27 000 Hz) zaháňa myši, potkany a ostatných
škodcov z okruhu 350 m² • s otáčateľným držiakom • 100 % netoxické • nízka spotreba
energie • s LED-indikátorom na kontrolu prevádzky • iba pre vnútornú oblasť

Výr. č. €

299642 1/30 19,99

Pasce na potkany a myši

Ultrazvukový prístroj Felix 
• moderný a efektívny systém na zaháňanie myší a potkanov •
ekologický a neškodlivý ani pre osoby, ani pre domáce zvieratá •
ultrazvuk je vnímaný iba myšami a potkanmi a tieto sa tým dajú na
útek • oblasti použitia: maštale (uzatvorené), veľké skladové haly,
kancelárie, domy, vínne pivnice, reštaurácie, hotely, kaviarne atď.

Technické údaje
Prípojka 230 V / 50 - 60 Hz
Spotreba 10 - 30 W
Dosah Centrálna jednotka 100 - 200 m²

s 10 reproduktormi 600 - 1200 m²
Frekvencia 22.000 - 28.000 Hz
Ultrazvuk 96 / 110 dB
Prípojky možných až 10 reproduktorov

Výr. č. Popis €

29986 Ultrazvukový prístroj Felix 1/6 174,00
29987 Prídavný reproduktor 80 – 100 m² 1/18 79,99
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Pasca na hraboše VoleStop 
• jednoducho obsluhovateľná pasca na hraboše v jedinečnom dizajne
• mimoriadne spoľahlivá a s vynikajúcou rázovou silou pre zaručený úspech

pri chytaní
• postačí niekoľko pohybov ruky a pasca je za sekundy nastavená naostro
• veľkosť pasce je nastavená optimálne tak, aby postačoval

niekoľkocentimetrový otvor
• súprava príslušenstva (je možné objednať samostatne), pozostávajúca z

vyhľadávacej tyče a bodáka, zjednodušuje prácu
• pascu je možné zvonku ľahko rozpoznať cez dizajn hlavy mačky
• na predopnutie sa červené hrdlo pasce vytiahne von – pokiaľ je toto

viditeľné, pasca sa ešte neaktivovala! Pasca zapadla, keď je už viditeľná iba
hlava mačky bez červeného hrdla.

• poľné myši a hraboše sa chytajú z obidvoch smerov chodby
• ekologická, opätovne použiteľná a pri odbornej obsluhe bezpečná pre

používateľov a domáce zvieratá
• súprava príslušenstva pozostávajúca z vyhľadávacej tyče a bodáka

Výr. č. Popis €

299821 Pasca na hraboše VoleStop 1/10 16,99
299836 Sada Príslušenstva 1/4 12,99

Drôtená pasca na hrabošov poľných VoleX Bayern 
• 2 kusy v balení

Výr. č. €

299623 1/10/140 4,59

Drôtená pasca na hrabošov poľných VoleX Baden 
• s nastavovacími platničkami pripevnenými reťazou • 2 kusy v balení

Výr. č. €

299625 1/25/150 4,39

Kliešťová pasca na hrabošov poľných VoleX John 
• s nastavovacími platničkami pripevnenými reťazou • jednoduchá inštalácia

Výr. č. Popis €

299624 Kliešťová pasca na hrabošov poľných VoleX John 1/6/72 4,59
299670 6 nastavovacích platničiek pre 299624 1/350 1,69

Boj proti hrabošom

Pasca na hrabošov poľných VoleX Wolff   

Výr. č. €

299626 1/18/180 4,39

Top Seller299836
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Rúrková pasca na hrabošov poľných VoleX alive 
• s 2 vstupmi • prestaviteľná dĺžka 25,5 – 27,5 cm
• z robustného plastu • s kontrolnými otvormi

Výr. č. €

299628 1/6/144 4,59

Príslušenstvo pre samovýstrelné zariadenie

Držiak: • jednoduchá manipulácia, aj pre začiatočníkov: strieľacie zariadenie 
vložte jednoducho vertikálne zhora do mierne otvoreného výstupu pre 
hraboša poľného • žiadne znečistenie prístroja: Spúšťací krúžok ostro 
nastaveného strieľacieho zariadenia by sa mal nachádzať približne v 
polovičnej výške chodby • takmer žiadne chyby: Ak sa hraboš poľný dostane 
teraz cez chodbu, pasca sa nevyhnutne aktivuje a hraboš poľný bude 
bezpečne a rýchlo usmrtený

Ochranná mreža: • z kovu pre strieľacie pasce na hraboša poľného • 
zabraňuje priamemu prístupu detí, domácich a divých zvierat 

Výr. č. Popis €

299797 Držiak pre samovýstrelné zariadenie (výr. č. 299644) 1/25 5,59
299798 Ochranná mreža pre samovýstrelné zariadenie (výr. č. 299644) 1/15 11,99

Samovýstrelné zariadenie pre hraboše poľné 
• nabitý prístroj s vyústením vložte do chodbičky hraboša
• hraboše sa po krátkom čase pokúsia chodbu znova uzatvoriť, aby boli mimo

dosahu denného svetla a  čerstvého vzduchu
• v dôsledku vysokého tlaku plynu špeciálneho patrónu sa hrabošovi bleskovo roztrhnú

pľúca, a tým bude okamžite usmrtený v zhode s ochranou zvierat

Výr. č. Popis €

299644 Samovýstrelné zariadenie 1/50 43,99
21202 50 špeciálnych kartuší kal. 9X17, žltá 1/10/100 23,99

299673 Držiak náhradných kartuší 1 8,99

     Boj proti hrabošom
Kliešťová pasca na hrabošov poľných VoleX Holland     

Výr. č. Popis €

299649 Kliešťová pasca bez upínacieho úchytu 1/10/70 4,49
299650 Kliešťová pasca s upínacím úchytom 1/20 4,49

299649

299650
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Odpudzovač hrabošov poľných Pulsar 
• 41,5 cm x Ø 8 cm
• vibrujúci zvuk vo vnútri tyče v intervaloch až do 15 sekúnd pôsobí

na jemný sluch hlodavcov tak citlivo, že tieto po krátkom čase
opustia oblasť účinnosti odpudzovača hrabošov poľných

• prístroj pôsobí kruhovo s polomerom 36 metrov
• oblasť účinnosti: cca 1000 m²
• jednoduchá manipulácia
• žiadny plyn alebo jed
• 100% vodotesný
• napájanie: 4 x 1,5 V monočlánky, nie sú súčasťou dodávky

Výr. č. Popis €

299870 Odpudzovač hrabošov poľných PULSAR 1/24 22,99
1127 1,5 V monočlánok R20 1/2/12 1,59

Odpudzovač hrabošov poľných Pulsar solárny 
• 43 cm x Ø 15,5 cm
• hrabajúci hlodavec sa zdržiava mimo vášho pozemku a záhrady v dôsledku vibrujúceho

zvuku vo vnútri tyče v intervaloch až do 30 sekúnd
• prístroj pôsobí kruhovo s polomerom 29 metrov
• oblasť účinnosti: cca 650 m²

Výr. č. €

299871 1/12 25,99

Jednorazové rukavice Nitrile Basic 
• dĺžka 24 cm  • hrúbka: cca 0,07 mm • hmotnosť veľkosť M: 3,3 - 3,5 g / kus
• nesterilné • iba na jednorazové použitie • 1,5 AQL (štandard kvality) • EN455
• možno použiť na ľavú i pravú ruku• bez latexu a púdru • bez alergénnych

nitrozamínov, tiuramov, tiazolov a latexových proteínov • bezpečné pre potraviny
• 100 ks v dávkovacej kartónovej škatuli

Výr. č. Veľkosť €

15330 S 1/10 36.000 8,99
15331 M 1/10 36.000 8,99
15332 L 1/10 36.000 8,99
15333 XL 1/10 36.000 8,99

Maska hygienická 
• 10 kusov / balenie • proti hrubému prachu, kvapkám tekutín,

kvapôčkovej infekcii  • nejde o osobný ochranný prostriedok
(OOP)

Výr. č. €

34510/10 10 1/20 2,99

Príslušenstvo

Boj proti hrabošom



Lepové pasce na hlodavce 
Lepidlo na myši, potkany

Je jednotkou na trhu, pretože zostáva mimoriadne lepivé po dlhý čas, nevysychá a odoláva vode a vlhku. Lepidlo v
tube obsahuje zmes polybutánov, čo zapríčiňuje vysokú efektivitu pri kontrole hlodavcov. Pomocou lepidla vytvoríte
pascu akéhokoľvek rozmeru a tvaru. 
Lepidlo stačí rovnomerne naniesť na vopred pripravenú podložku, do stredu vložiť kúsok návnady a
umiestniť na vhodné miesto mimo dosahu detí a domácich miláčikov. 
Typ: Lepidlo 
Obsah balenia: 135g/ tuba 
Aplikácia: natretím na podložku a položením na požadované miesto

•

•

•
•
•

110013/135G 

Lepová pasca na hlodavce – kartónová 

Lepová pasca na tenkom kartónovom podklade, pripravená na okamžité 
použitie. 
Mimoriadne lepivá a bez zápachu. 
Rozmery: 28 x 13,5 cm 
Obsah balenia: 2 ks 

5012/VE  

•

•
•
•

Lepová pasca na hlodavce – drevená 

Lepová pasca na drevenom podklade, pripravená na okamžité použitie. 
Mimoriadne lepivá a bez zápachu. 
Rozmery: 15 x 25 cm 
Obsah balenia: 2 ks

•
•
•
•

5015/VE  
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Lepová pasca na hlodavce - knižka 
• Lepová pasca na kartónovom podklade, pripravená na okamžité použitie.
• Extra lepivá a bez zápachu. 
• Rozmery: 19,3 x 13,1 cm 
• Obsah balenia: 1 ks

5018/V  

Lepová pasca  MINI 

• Lepová pasca na hlodavce, pripravená na kartónovom podklade. 
• Mimoriadne lepivá a bez zápachu, pripravená na okamžité použitie. 
• Rozmery: 9,1 x 13 cm 
• Obsah balenia: 1 k

5018/MINI  

Lepová pasca na hlodavce - plastová malá

• Lepová pasca na drevenom podklade, pripravená na okamžité použitie. 
• Mimoriadne lepivá a bez zápachu. 
• Rozmery: 15 x 25 cm 
• Obsah balenia: 2 ks

5019/VE  
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Lepová pasca na hlodavce - plastová vanička
• Lepová pasca na plastovom podklade, pripravená na okamžité použitie. 
• Extra lepivá a bez zápachu.
• Rozmery: 11 x 21 cm 
• Obsah balenia: 2 ks

5020/VE  

Lepová pasca na hlodavce - plastový tunel

• Lepová pasca vo forme plastového tunela, pripravená na okamžité použitie. 
• Extra lepivá a bez zápachu. 
• Rozmery: 15,2  x 9,2 x 3,5 cm 
• Obsah balenia: 2 ks

5056/V  



Návnady na hlodavce
ORES - ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP® - 150 g 

je návnada vo forme pasty pripravená na použitie vo forme vreciek z filtračného papiera s 10 g jednorazovou dávkou na hubenie myší a
potkanov obsahujúca difenakum, antikoagulačnú účinnú látku druhej generácie, ktorá účinkuje už po jednom požití. Smrť hlodavcov na-
stáva po niekoľkých dňoch (3-5) po požití, bez vyvolania podozrenia voči návnade u ostatných členov kolónie. 
Rodenticídna návnada ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP® sa vyznačuje nasledovnými inovatívnymi a patentovanými  vlastnosťami: �
Technológia FLUO-NP®: technológia fluorescenčných pigmentov, ktorá môže pomôcť pri vyhľadávaní návnady aj pri zlých svetelných pod-
mienkach. Po požití návnady je trus hlodavcov vďaka fluorescenčnej formulácii jasne viditeľný pod ultrafialovým svetlom, čo poskytuje mož-
nosť sledovať aktivitu hlodavcov. 
PASTA PLUS (európsky patent č. 1 279 334 B1): patentovaná formulácia, ktorá kombinuje dobre vyváženú zmes zložiek potravinového pô-
vodu obzvlášť atraktívnych pre myši a potkany, ako je mlieko, múka, cukor a tuky obohatené obilninami. 
ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP obsahuje horkú látku (denatónium-benzoát), ktorá pomáha predchádzať konzumácii ľuďmi. 
ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP môže byť použitý na dosiahnutie kontroly zamorenia hlodavcami vo vnútri a v okolí budov. Výrobok
by sa mal aplikovať v deratizačných staničkách alebo v zakrytých miestach s návnadou. 
Účinná látka: Difenakum (CAS číslo 56073-07-5, ES číslo 259-978-4) 0,0029% ( = 0,029 g/kg) 
Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. 
Obsah balenia: 1ks (150g)

•

•

•

•
•

•
•
•

ORES ZED DF/150G 

ORES - ZED BF WHEAT 150 g (pšenica 3x50 g)

•

•

•

•
•

•
•
•

je návnada vo forme pasty pripravená na použitie vo forme vreciek z filtračného papiera s 10 g jednorazovou dávkou na hubenie myší a
potkanov obsahujúca difenakum, antikoagulačnú účinnú látku druhej generácie, ktorá účinkuje už po jednom požití. Smrť hlodavcov na-
stáva po niekoľkých dňoch (3-5) po požití, bez vyvolania podozrenia voči návnade u ostatných členov kolónie. 
Rodenticídna návnada ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP® sa vyznačuje nasledovnými inovatívnymi a patentovanými  vlastnosťami: �
Technológia FLUO-NP®: technológia fluorescenčných pigmentov, ktorá môže pomôcť pri vyhľadávaní návnady aj pri zlých svetelných pod-
mienkach. Po požití návnady je trus hlodavcov vďaka fluorescenčnej formulácii jasne viditeľný pod ultrafialovým svetlom, čo poskytuje mož-
nosť sledovať aktivitu hlodavcov. 
PASTA PLUS (európsky patent č. 1 279 334 B1): patentovaná formulácia, ktorá kombinuje dobre vyváženú zmes zložiek potravinového pô-
vodu obzvlášť atraktívnych pre myši a potkany, ako je mlieko, múka, cukor a tuky obohatené obilninami. 
ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP obsahuje horkú látku (denatónium-benzoát), ktorá pomáha predchádzať konzumácii ľuďmi. 
ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP môže byť použitý na dosiahnutie kontroly zamorenia hlodavcami vo vnútri a v okolí budov. Výrobok
by sa mal aplikovať v deratizačných staničkách alebo v zakrytých miestach s návnadou. 
Účinná látka: Difenakum (CAS číslo 56073-07-5, ES číslo 259-978-4) 0,0029% ( = 0,029 g/kg) 
Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. 
Obsah balenia: 1ks (150g)
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EFEKTÍVNA VŠESTRANNÁ OCHRANA PROTI HLODAVCOM

Napriek veľkému množstvu prirodzených 
nepriateľov, ktoré myši a potkany majú, sú 
vďaka svojej prispôsobivosti jedným z 
najúspešnejších živých tvorov - na rebríčku sú 
hneď za človekom. Vedci preto neustále 
vyvíjajú nové metódy a návnady na ich 
potlačenie. Silný vývojový tím spolupracuje s 
firmou Unichem, ktorá ponúka širokú 
škálu návnad v predajnom sortimente na 
efektívnu kontrolu hlodavcov za rôznych 
okolností.

V spoločnosti Unichem ponúkame návnady 
s dvoma rôznymi účinnými látkami: 
brodifakum a bromadiolón.

Účinnou látkou s najsilnejším účinkom je 
brodifakum, ktorý sa ponúka v produktoch 
značky RATIMOR BRODIFACUM. Je určený 
na potlačenie veľkých populácií hlodavcov, 
ktoré sa dlhodobo vyskytujú v objektoch. 
Keďže je hlodavec návnadou otrávený už pri 
jednorazovom kŕmení, je táto účinná látka 
zaradená do skupiny ˜single feed˜ návnad. 

Účinnou látkou s najvšestrannejším 
použitím je bromadiolón pod značkou 
RATIMOR PLUS, ktorý je taktiež predurčený 
na potlačenie veľkých populácií hlodavcov.

HOBI katalog 
SKHOBI katalog SK 
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EFEKTÍVNA VŠESTRANNÁ OCHRANA PROTI HLODAVCOM

RATIMOR BRODIFACOUM 
Mäkká nástraha

Najpríťažlivejšia forma rodenticídnej návnady, 
pretože najviac priťahuje hlodavce a je 
preukázane najúčinnejšia forma rodenticídov.

• 150 g
• vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití)
• kvôli pridaným olejom a tukom Ratimor Brodifacoum

návnada zostane dlho šťavnatá
• pridané stabilizátory zabraňujú oxidácii
• účinná aj keď majú hlodavce dostatok prirodzenej potravy
• oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť

• obsahuje horkú averzívnu látku

RATIMOR BRODIFACOUM 
Parafínové bloky

Extrudované parafínové bloky s množstvom hrán, 
čo hlodavcom umožňuje hlodanie. Zaručujú 
výnimočnú účinnosť, aj keď sú vystavené vlhkosti 
alebo miestam s vysokými teplotami.

• 300 g
• vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití)
• vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam (zvlášť vhodná na

mokré miesta a exteriéry budov)
• obsahuje konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a chráni

návnadu pred baktériami a plesňou
• oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť

• obsahuje horkú averzívnu látku
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VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk

Spoločnosť MVDr. Peter Pongrácz Vetis si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.


