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Rodilon Pasta Uygulamasında Dikkat 
Edilmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

Kemirgen mücadelesinde, Rodilon Pasta kullanımına ek 
olarak, giriş ve çıkışı kolaylaştıran alanların tamir edilmesi 
ve kapatılması, açıkta su kaynağı ve gıda bırakılmaması, 
yuvalanma alanı olabilecek yerlerin kontrol edilmesi gibi 
tedbirler önemlidir.

Rodilon Pasta, Ambalaj Açıldıktan Ne 
Kadar Süre Sonra Tüketilmelidir? 

Ambalajı açılan ürün 1 ay içerisinde kullanılmalıdır.
Kullanma talimatlarına göre uygulandığında insanlar veya 
hedef dışı canlılar üzerinde beklenmeyen bir yan etkisi 
yoktur. Ancak çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden 
uzak tutulmalıdır. Rodilon Pasta’nın içeriğindeki Bitrex 
maddesi, ürünün diğer canlılar tarafından tüketilmesini 
engeller. Tüm fare zehirleri, hedef dışı canlıların 
ulaşmasına engel olacak şekilde saklanmalı ve uygulama 
yapılan alanlar seçilirken fare ve sıçanların kolaylıkla 
ulaşabileceği fakat hedef dışı canlıların ulaşamayacağı 
alanlara uygulanmalıdır. Ayrıca ürünlerin yer altı sularına 
bulaşması engellenmelidir.

RODILON PASTA’nın İnsanlar ve 
Hedef Dışı Canlılar Üzerinde Herhangi 
Bir Zararı veya Yan Etkisi Var mıdır?

Lütfen uygulama yapmadan önce etiketi dikkatlice 
okuyunuz ve gerekli güvenlik tedbirlerini alınız!

RODILON PASTA
Nasıl Uygulanır?

1. Ambalajın açılmasından başlayarak  
mücadelenin tüm aşamalarında mutlaka 
ELDİVEN kullanınız. Bu hem sizi 
koruyacak hem de fare ve sıçanların insan 
kokusundan  etkilenerek yem tüketiminden kaçınmasını 
engelleyecektir.

2. Yem istasyonlarının uygulanması sırasında hedef dışı 
canlıların temasını engelleyecek ve fare ve sıçanların 
tüketiminin daha kolay olmasını sağlayacak alanları 
seçiniz.

3. UYGULAMA MUTLAKA YEM İSTASYONU İÇERİSİNDE 
YAPILMALIDIR. Yem istasyonları; çocuklar ve hedef dışı 
canlılar tarafından açılmaya karşı korumalı ve içerisindeki 
yemi dış etmenlerden koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır.

4. Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar; 
kemirilmiş alanlar, kemirgen dışkılarının    
görüldüğü yerler, asma tavanlar ve insan aktivitesinin az 
olduğu karanlık ve kuytu bölgelerdir.

5. Zararlı tespit edilen uygun alanlara YEM İSTASYONLARI 
yerleştirilmeli ve içerisine uygulama tablosuna uygun 
miktarda ürün bırakılmalıdır.

6. 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını/uygulama yapılan 
yerleri kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine  yenilerini 
ekleyiniz.

7. Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonların yerlerini 
ve bulaşık ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.

8. Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya 
devam ediniz.

Rodilon Pasta, kentsel alanda en çok 
problem oluşturan Lağım Faresi (Rattus 
Norvegicus), Çatı Faresi (Rattus Rattus) ve 
Ev Faresi (Musmuculus) üzerinde etkilidir.

RODILON PASTA,
Tüm Fareler Üzerinde Etkili midir?

Ürün Hangi Koşullarda Muhafaza 
Edilmelidir? 

Ürün orijinal ambalajında veya ambalaj açıldı ise 
hava almayacak şekilde sıkıca kapatılarak, 
rutubetsiz, serin ve kilitli alanlarda saklanmalıdır.

Fare Yemi Yedikten Ne Kadar Süre 
Sonra İlk Etki Gözlenebilir? 

Ürün tüketildikten 3-5 gün sonra ilk etkiler ortaya 
çıkar ve yaklaşık 8. günde ölüm gerçekleşir.

Hangi Aralıklarla İstasyonlar
İçerisine Yemleme İşlemi Gerçekleştirilmelidir?

Uygulama sıklığı ortamdaki fare/sıçan yoğunluğuna göre 
belirlenmelidir. Yemler en erken 5’er gün aralıklarla 
yenilenmelidir. Tek bir noktaya çok miktarda ürün 
bırakmak yerine, farklı alanlara daha az miktarda ürün 
bırakmak daha hızlı, etkili ve ekonomik bir başarı için 
önemlidir.
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Hangi Miktarda Rodilon Pasta, Evcil 
Hayvanların Zehirlenmesine Neden Olur? 

10 kg ağırlığındaki bir köpek için LD50 (Maruz kalan 
bireylerin en az %50'sini öldüren doz) değeri 1.6 kg  ve 
2 kg ağırlığındaki sağlıklı bir kedi için LD50 değeri       
1.28 kg üründür. Hedef dışı canlıların genel sağlık 
durumları farklılık göstereceğinden, olası kazaların 
önlenmesi için, uygulamanın kedi ve köpeklerin 
ulaşamayacağı alanlara yapılması önerilir.

Rodilon Pasta Yiyerek Kontamine Olan 
Bir Fareyi Yiyen Evcil Hayvan Zehirlenir mi? 

Kedi ve köpekler açısından bu tip zehirlenme ihtimali 
pratikte oldukça düşük olmakla birlikte, farelerle 
beslenen leylek, baykuş gibi canlılar için tüm fare ilaçları 
risk oluşturmaktadır. Ortalıkta görülen ölü farelerin 
toplanması ve imha edilmesi önemlidir.
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Etkili ve Kesin Sonuca Ulaşabilmek İçin 
Fare Minimum Ne Kadar
Rodilon Pasta Tüketmelidir? 


