
Prevexor™  
Jyrsijöiden torjuntaan navetassa



Vaaraksi terveydelle
Jyrsijät kantavat mukanaan myös monenlaisia 
tauteja: yli 40 erilaista tautia on löydetty mm. 
leptospiroosia, rabiesta, salmonellaa. Jyrsijät ovat 
siis todellinen terveysriski sinulle, perheellesi ja 
tietysti ympäristölle.

Tehdään maidontuotannosta kestävää
Tasapainottelu tuloksen tekemisen ja ekologisen 
jalanjäljen välillä ei ole helppoa. Jyrsijät tekevät 
tästä vielä paljon vaikeampaa - pilaamalla rehuja, 
vähentämällä lehmien hyvinvointia ja vähentämällä 
taloudellista tulosta. Prevexor ALP auttaa 
vähentämään jyrsjöiden aiheuttamia ongelmia, 
mutta tekee sen kestävällä tavalla. 

Oikeanlaiset tuotteet
Prevexor ALP on ammattimainen ja tehokas 
tuote. Prevexor ALP toimii kuivissa ja märissä 
olosuuhteissa, sisä- tai ulkotiloissa, isoille tai 
pienemmille määrille. Se on myös turvallinen tuote 
ei-halutuille kohderyhmille.

Tehokas jyrsijöiden torjunta
Jyrsijät voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä tilalla. Ne 
voivat vahingoittaa mm. rakenteita, kaapeleita ja muita sähköjohtoja. 
Vialliset johdot lisäävät merkittävästi tulipalon riskiä navetassa. 



Sijoita syöttiasemia kaikkialle, missä 
havaitset jyrsijöitä

•  Jyrsijät kulkevat seinän vieressä,  
elin- ja ruokinta-alueiden välillä.

• Jos havaitset jyrsijöiden jättämiä 
 jätöksiä tai tahroja ja jälkiä,   
 jyrsijäongelma on ilmeinen.
• Varmista jyrsijöiden torjunta riittävän  
 suurella alueella. Mitä enemmän  
 syöttiasemia, sitä parempi   
 torjuntateho.
• Huolehdi siisteydestä sisällä ja  
 ulkona, näin vähennät jyrsijöiden  
 piilopaikkoja.

Minimoi jyrsijöiden pääsy käsiksi 
rehuihin 
•  Säilytä vilja ja muut rehut suljetussa 

paikassa
• Peitä mahdolliset jyrsijöiden   
 kulkuaukot.
• Siivoa kaikki lattialle tippunut vilja ja  
 rehu pois.

 Tarkasta syötit säännöllisesti

• Tarkista syöttiasemat kerran päivässä  
 ensimmäisten 3-4 päivän aikana
• Tämän jälkeen tarkista joka 3-4 päivä
• Lisää uudet syötit syötyjen tilalle  
 jokaisella kerralla
• Jos syötti pysyy koskemattomana  
 viikon ajan, siirrä syöttiasema toiseen  
 paikkaan.
• Pidä syöttiasemat paikoillaan   
 ainakin niin pitkään, että kaikki merkit  
 syöttien kulumisesta ja jyrsijöistä ovat  
 loppuneet.
• Puhdista ja hävitä kaikki kuolleet  
 jyrsijät
• Pidä tarvittaessa syöttejä käytössä  
 jatkuvasti, jotta estetään mahdolliset  
 uudet jyrsijä ongelmat.

Miksi käyttää syöttiasemia?

On tärkeää käyttää syöttiasemia, 
jotta voidaan minimoida riski että 
esimerkiksi lapset tai lemmikit pääsevät 
käsiksi syöttiin

Prevexor- syöttiasemat on suunniteltu 
jyrsijöiden käyttäytymisen mukaan, 
niin että ne pääsisivät mahdollisimman 
helposti syöttiin käsiksi.

Paras tapa varmistaa nopeita tuloksia



    Helppo suojata tilan laitteet

    Erittäin nopea teho, riittävä annos 
saavutetaan nopeasti

    Tehoaa erityisesti hiirille

    Kuiviin ja kosteisiin olosuhteisiin

Tämä erittäin tehokas alfakloraloosi- pohjainen jyrsijöiden torjunta-aine toimii 
uudenlaisella kapselointi menetelmällä: aktiivinen ainesosa on kapseloitu 
maukkaalla kalvolla, joka piilottaa vaikuttavan aineen maun ja hajun. Hiiret 
syövät koko annoksen, aktiivinen ainesosa kulkeutuu maksaan, jossa kalvo 
liukenee ja vapauttaa tappavan annpksen osaksi jyrsijän verenkiertoa. Tämä 
aiheuttaa uneliaisuutta, josta seuraa kooma ja siten kuolemaan johtava 
hypotermia.

Prevexor™ ALP- tahnasyötti
Vaikuttava aine Alfakloraloosi
Kohde Hiiret
Olomuoto Tahna
Toiminta Hypnoottinen 

anestesia
Hyötyjä Ei muodosta 

resistenssiä
Tappava annos 
saavutetaan         
nopeasti

Pakkaus: 10 g annospusseja 
100 kpl (1 kg astia)

Väri Sininen

PROTECT 
EQUIPMENT

Alfakloraloosi 



  Mitoitettu ja suunniteltu hiirille

  Kulku kahdesta suunnasta

  Erillinen osa syötille

  Pieni koko mahdollistaa laittamisen myös 
ahtaampiinkin paikkoihin

  Tehty kestävästä muovista

  Helppo pitää puhtaana

  Lukittava - estää mm. lapsia ja lemmikkejä 
pääsemästä käsiksi syöttiin

  10 syöttiasemaa/ laatikko

Prevexor™ syöttiasemat
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