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Storm® 4G BB  
 
Biocid de tip rodenticid destinat combaterii şoarecilor de casă și șobolanilor (negri și bruni) în 
domeniul spații medicale, domeniul agricol (clădiri și depozite) și industriale, în sistem de 
deratizare (în jurul clădirilor, grădini) 
 
Forma preparativă: Momeală gata de utilizare sub forma de brichete de 4 g de culoare 
albastră  
Substanța activă: flocoumafen, 0.005 %  
 
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE: Nr. 00285 din 22.06.2022, termen de înregistrare pînă la 
22.06.2028. 
CATEGORII  DE UTILIZATORI: profesionali, industriali 
                                                                                                                                                   
Fraze de pericol 
H360D  Poate dăuna fătului. 
H373 Poate produce leziuni organelor după expunerea prelungită sau repetată 
 
Fraze de precauție 
P101  Dacă este necesară consultarea medicului, tineti la indemână recipientul sau eticheta 
produsului.  
P102  A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P103  Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.  
P280  Purtati mănuşi de protecţie/îmbrăcaminte de protecție/ echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței. 
P308 + P311  ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic. 
P501  Eliminati conținutul/recipientul în conformitate cu legislația națională 
 
PĂSTRAŢI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII 
ATENŢIE! INAINTE DE FOLOSIREA CONTINUTULUI, CITITI ATENT ETICHETA  
PERICULOS! OTRĂVITOR! 
 
Ambalaj: 1 KG 
Lot nr.: vezi sus 
Data fabricatiei: vezi sus  
Termenul de valabilitate: 5 ani de la data fabricației  
 
SOLICITANTUL ȘI PRODUCĂTORUL: BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch, 
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Elveția. 
Tel.: 0041-44-781 99 11 
Fax: 0041-44-781 99 12 
E-mail: agro.service@basf.com 
Distribuitorii oficiali BASF în Republica Moldova: 
SA “Fertilitatea-Chişinău”, tel: (022) 24 27 50 
FPC „Veaces-Nova” SRL, tel: (022) 29 59 69 
„Licorent Agro” SRL, tel: (249)  2 22 90 
„Vadalex Agro” SRL, tel: (022) 60 59 49 
“SumAgroService” LTD, tel: +373 533 65257 
Pagina web: www.agro.basf.md 
® = marcă înregistrată BASF 

Pericol 

http://www.agro.basf.md/
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Storm® 4G BB  
Substanța activă: flocoumafen, 0.005 %  
 
Destinație Rodenticid anticoagulant destinat pentru combaterea şoarecilor de casă și 
șobolanilor (negri și bruni) în domeniul spații medicale, domeniul agricol (clădiri și depozite) și 
industriale, în sistem de deratizare ( în jurul clădirilor, grădini)  
 
Recomandări de utilizare 
Activitate Metoda de aplicare Specia Concentrații Timpul de acțiune 

La interior 
și la 
exterior în 
jurul 
clădirilor 

Momeala este plasată în 
prealabil în zonele 
infectate: de-a lungul 
pereților, pereților 
despărțitori, momeala se 
amenajează în locuri 
uscate sub adăposturi 
(dulapuri, echipamente 
etc.) în containere 
adaptate (cutii de 
momeală, conducte de 
drenaj, tăvi, cutii etc.) sau 
în recipiente speciale. 

Șoarecele de 
casă 
(Mus musculus) 

Infecție 
puternică:  
5 brichete (20g) 
la o distanță de 
1m 
Infecție slabă:  
5 brichete (20g) 
la o distanță de 
2 m. 

Capcanele se 
inspectează cel puțin o 
dată la 2-3 zile la 
începutul tratamentului 
pentru șoareci și pentru 
șobolani la 5 – 7 zile la 
începutul tratamentului 
și cel puțin săptămânal 
ulterior, pentru a verifica 
dacă momeala este 
consumată și dacă se 
menține integritatea 
capcanelor, precum și 
pentru a îndepărta 
cadavrele. Realimentați 
cu momeală atunci când 
este necesar. 

Șobolanul brun  
(Rattus 
norvegicus)  

Infecție 
puternică:  
10-15 brichete 
(40-60 g) la o 
distanță de 5m 
Infecție slabă:  
10-15 brichete 
(40-60 g) la o 
distanță de 10 
metri 

Șobolanul negru 
(Rattus rattus) 

 
Mod de utilizare: Momeala se repartizează manual în zonele infectate în cutii pentru momeală 
sau recipiente speciale. Perioada de utilizare a produsului – la apariția rozătoarelor. Cel mai 
mare consum de momeală se observă în termen de una până la două zile după repartizarea 
acesteia. Momelile sunt repartizate pînă la dispariția completă a rozătoarelor. Cantitățile de 
momeală consumate se înlocuiesc cu altele noi.  
 
Mod de aplicare: Momeala este plasată în prealabil în zonele infectate: de-a lungul pereților, 
pereților despărțitori, lângă vizuini, momeala se amenajează în locuri uscate sub adăposturi 
(dulapuri, echipamente etc.) în containere adaptate (cutii de momeală, conducte de drenaj, tăvi, 
cutii etc.) sau în recipiente speciale. Acestea din urmă sunt de preferat pentru că crește gradul 
de consumabilitate al produsului, împiedicând să fie împrăștiate de rozătoare și, de asemenea, 
complică accesul la momeală pentru speciile de animale nețintă. Momelile pregătite trebuie 
așezate în locuri inaccesibile copiilor, animalelor de companie și animalelor de fermă, inclusiv: 
păsări, în locuri de depozitare deschisă a alimentelor, apei și furajelor. Nu așezați momeala 
lângă bazinele de apă și sursele de alimentare cu apă. 
 
Măsuri de protecţie: Se recomandă a se folosi echipamentul de protecţie: respiratoare, 
ochelari, mănuşi de cauciuc, haine şi încălţăminte de protecţie. În timpul lucrului, este necesar 
să respectați regulile de igienă personală: este interzis să fumați, să beți, să mâncați. În pauze 
și după finalizarea lucrului, spălați-vă pe fața și pe mâini cu apă caldă și săpun. Produsul se va 
păstra izolat de produsele alimentare, băuturi, țigări şi hrana pentru animale. Persoanele care 
locuiesc sau lucrează în încăperile tratate trebuie să fie informate cu privire la tratamentul 
aplicat și respectarea măsurilor de precauție. Nu lăsați produsul să pătrundă în apele 
reziduale/de suprafață sau subterane și în canalizare. La terminarea tratamentului cu Storm 4G 
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BB se adună toate momelile neconsumate care se vor distruge conform legislației în vigoare (nu 
se vor arunca în locuri de depozitare a gunoiului menajer sau în bazinele de apă!).  Deșeurile 
trebuie stranse în containere corespunzatoare și eliminate în conformitate cu prevederile legale. 
Dacă în timpul și după acțiunea de combatere vor fi gasiți șobolani sau șoareci morți, acestia 
trebuie îndepărtați de îndată, pentru a preveni otraviri secundare. Nu folosiți în spații deschise-
acoperiți momeala sau utilizați cuști pentru momeală. Nu inspirați praful. Procurați instrucțiuni 
speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decît după ce au fost citite și înțelese toate 
măsurile de securitate. Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine. 
 
Metode de acordare a primului ajutor medical: Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată. 
În caz de inhalare: Repaus, aer proaspat, asistență medicală 
În caz de contact cu pielea: Spălați imediat foarte bine cu apă și săpun, solicitați ajutor medical.  
În caz de contact cu ochii: Spălaţi ochii afectati, cu pleoapele deschise, cel putin 15 minute, sub 
curent de apă. 
În caz de ingerare: Clătiţi imediat gura și apoi beţi 200 -300 ml de apă, consulați medicul. 
În atenția medicului:  Substanța/ produsul este un anticoagulant rodenticid cu mod de acțiune 
de tip cumarinic.  
Simptome: Tulburări de coagulare. Tendinta crescută de sângerare. În cazuri severe, 
hemoragiile masive a organelor interne pot conduce la șoc circulator, care poate fi fatal. Debutul 
simptomelor este întarziat cu până la 4 zile după preluare. 
Antidot: vitamina K1 (Fitomenadionă) și preparatele pe bază de aceasta substanță activă, 
administrarea sub supravegherea unui medic. 
 
Păstrarea şi transportarea preparatului: Păstraţi preparatul în ambalajul original, bine închis, 
într-o încăpere bine aerisită, în loc ferit de razele solare și umiditate, destinate pentru păstrarea 
pesticidelor. Se permite transportarea preparatului aflat în ambalajul său original intact 
împreună cu alte preparate. Se interzice păstrarea și/sau transportarea preparatului împreună 
cu produsele alimentare şi furajere. Sensibil la miros: separarea de produse ce emană mirosuri. 
A se păstra departe de caldură. A se proteja impotriva umezelii. A se feri de temperaturi mai 
mari de 30oC. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă 
vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. A se depozita sub cheie. 
 
Mijloacele utilizate pentru stingerea incendiului: pudră pentru extinctor, spumă, pulverizare 
de apă 
 
În atenția utilizatorilor: Producătorul garantează calitatea produselor sale și livrarea acestora 
în ambalaje originale. Pentru daunele cauzate in urma utilizării și stocării necorespunzătoare ale 
produsului producătorul nu poartă responsabilitatea.  
 
Indicaţii generale de utilizare / responsabilitatea producătorului: Aceste instrucțiuni se 
bazează pe experienţa acumulată de utilizare a produsului şi legislația în vigoare aplicabilă. 
Instrucțiunile respective nu exonerează utilizatorul de obligaţia de a face o evaluare 
independentă a eventualelor riscuri care pot surveni în funcție de prezența anumitor factori ce 
condiţionează utilizarea produsului conform destinației. 
Întrucît producătorul nu poate influenţa condiţiile de păstrare şi utilizare a produsului și nu poate 
asigura conformitatea acestora, acesta nu va fi responsabil pentru consecinţele păstrării şi 
folosiri necorespunzătoare a produsului. Responsabilitatea pentru păstrarea și utilizarea 
necorespunzătoare a produsului, cu încălcarea prezentelor instrucțiuni și a cerințelor 
tehnologice aplicabile, stabilite conform legislației în vigoare, o poartă utilizatorul. 
Producătorul, precum și partenerii comerciali ai acestuia, nu poartă răspundere pentru 
consecințele prezenței unor factori nefavorabili apăruți în procesul de utilizare a produsului. 
Utilizatorul poartă nemijlocit și exclusiv răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate 
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la utilizarea, păstrarea şi transportarea produselor achiziționate, precum şi pentru respectarea 
legislaţiei în vigoare referitoare la utilizarea sigură a acestor produse. 
 
 

 


